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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, valLoneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet 
sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. Järjestelmän eri osat 
uudistuvat, joOa opetuksen järjestämisessä pystytään oOamaan huomioon muutokset koulua ympäröi-
vässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  

Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoiOeet ja tunLjaon 
määriOävän valLoneuvoston asetuksen pohjalta . Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valta1 -
kunnallinen määräys, jonka mukaisesL paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan . Opetussuunni2 -
telman perusteiden 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 tavoiOeet ja sisällöt liit-
tyvät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulOuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitel-
man perusteet sisältävät tavoiOeita ja sisältöjä koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä 
avaavaa teksLä.  Perusteasiakirja sisältää tarpeellisilta osin myös viiOauksia lainsäädäntöön, johon pe-
rusteissa määräOävät asiat perustuvat.  

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä val-
takunnallisten tavoiOeiden eOä paikallisesL tärkeänä pideOyjen tavoiOeiden ja tehtävien ilmentämises-
sä ja toteuOamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päiviOäiselle 
koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä 
koulujen työtä. Opetussuunnitelma liiOää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.  

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet  

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehiOämisestä . Ope3 -
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 tavoiOeita, 
toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liiOyviä seikkoja pai-
kallisesta näkökulmasta. Opetuksen järjestäjä oOaa opetussuunnitelmaa laaLessaan huomioon oppi-
laiden tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehiOämistyön tulokset.  

  Perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998), valLoneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 1

opetuksen valtakunnallisista tavoiOeista ja perusopetuksen tunLjaosta (422/2012) ja valLoneuvoston asetus perusope-
tusasetuksen muuOamisesta (423/2012) 

  Perusopetuslaki 14 § 2 mom. ja valLoneuvoston asetus (422/2012) 13 § 2

  Perusopetuslaki 15 § 1 mom. 3
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Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehiOämistä 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 hyvinvoinLsuunnitelma  4

• yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma  5

• mahdollinen kestävän kehityksen tai kulOuurikasvatuksen suunnitelma sekä muut opetuksen 
järjestäjän tekemät, erityisesL koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä koskevat suunnitelmat ja 
päätökset. 

Opetuksen järjestäjä hyväksyy opetussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamen-
kielistä sekä tarviOaessa muulla kielellä anneOavaa opetusta varten . Paikallinen opetussuunnitelma 6

voidaan laaLa kaikille saman opetuksen järjestäjän kouluille yhteisenä tai siten, eOä suunnitelma sisäl-
tää opetuksen järjestäjän yhteisiä sekä useamman koulun yhteisiä ja/tai koulukohtaisia osioita. Päätök-
set laaLmistavasta tekee opetuksen järjestäjä.  Opetuksen järjestäjät voivat sopia myös järjestäjärajat 
yliOävästä yhteistyöstä ja yhteisistä seudullisista opetussuunnitelmalinjauksista. 

Opetussuunnitelmaa laadiOaessa otetaan huomioon, eOä opetus voi olla pääosin ainejakoista tai se 
voidaan toteuOaa eheyteOynä. EheyteOyä opetusta käyteOäessä myös opetussuunnitelma voidaan 
laaLa vuosiluokkakokonaisuuksien osalta eheyteOynä. 

Kaikki oppilaiden yksilölliset suunnitelmat rakennetaan yhteisen opetussuunnitelman varaan . Luku7 -
vuosisuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin koulussa luku-
vuoden aikana. Perusopetusasetus velvoiOaa LedoOamaan oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä 
lukuvuosisuunnitelmassa päätetyistä asioista.   8

 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 §4

 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 4 §5

 Perusopetuslaki 15 § 1 mom. 6

 Perusopetuslaki 16 a §, 17 § ja 17 a § (642/2010)7

 Perusopetusasetus 9 § 8
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Yhteistyö opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa edistää sitoutumista yhteisiin ta-
voiOeisiin ja lisää opetuksen ja kasvatustyön yhtenäisyyOä. Opetuksen järjestäjä huolehLi opetustoi-
men henkilöstön mahdollisuuksista osallistua yhteistyöhön ja edistää sekä oppiaineiden yhteistyötä 
eOä eri toimijaryhmien välistä monialaista yhteistyötä. Osallistumismahdollisuuksista huolehditaan 
riippumaOa siitä, mikä suunnitelmien laaLmistapa on. Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdolli-
suus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liiOyvien suunnitelmien valmisteluun . On tärkeää, eOä 9

myös huoltajat voivat osallistua opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä 
koulun toiminnan suunniOeluun, erityisesL kasvatustavoiOeiden, toimintakulOuurin sekä kodin ja kou-
lun yhteistyön osalta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja 
monipuolisiin sekä oppilaiden kehitysvaiheen huomioon oOaviin osallistumistapoihin. 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liiOää sen ympäröivän yhtei-
sön elämään. Perusopetuslaki velvoiOaa laaLmaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä kodin ja 
koulun yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien 
viranomaisten kanssa . Yhteistyötä tarvitaan myös muiden hallintokunLen kanssa, joOa kaikkien oppi10 -
laiden koulunkäynnistä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan huolehLa. Muidenkin organisaaLoi-
den ja eri asiantunLjoiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa suunnitelmien ja koulutyön laatua.  

Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mu-
kaista perusopetusta . Opetuksen järjestäjä huolehLi tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen op11 -
pilaiden kanssa työskentelevä toteuOaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja 
noudaOaa muita työtä ohjaavia normeja.  

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen 

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuOavuuOa sekä osallis-
tua toimintansa ulkopuoliseen arvioinLin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehiOäminen ja oppimi-
sen edellytysten parantaminen.  Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumi12 -
sen seuranta, säännöllinen arvioinL ja kehiOäminen ovat osa tätä tehtävää. 

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arvioinLen ja kehit-
tä m i s h a n k ke i d e n t u l o ks i a s e kä p e r u s o p et u ks e n va l ta ku n n a l l i s i a l a at u k r i te e re i-
tä . Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsear13 -
vioinLa.  

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyOävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen 
opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaan-
sa ja parantaa sen laatua ja toimivuuOa myös paikallisista tarpeista lähLen ja kehiOämistyön tuloksia 
hyödyntäen.  

 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)9

  Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)10

  Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)11

  Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013)12

  Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulOuuriministeriö 201213
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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 pää6ämällä tavalla edellä kuva6uja tavoi6eita ja periaa6eita nouda6aen. 
Opetuksen järjestäjä voi pää6ää opetussuunnitelmaan sisältyvien ratkaisujen delegoinnista kouluille ja 
koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta.   

Tässä alaluvussa määrätään ne paikallises= pääte6ävät opetussuunnitelmaratkaisut sekä opetussuun-
nitelmassa kuva6avat asiat, joita ei käsitellä muissa luvuissa. Opetussuunnitelman perusteiden kussa-
kin pääluvussa määrätään tarkemmin, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kyseisessä luvus-
sa käsitellyn kokonaisuuden osalta pää6ää ja kuvata.  

Opetuksen järjestäjä pää6ää opetussuunnitelman laa=miseen lii6yvistä ratkaisuista ja toimintatavois-
ta: 

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

- millä kielillä anne6avaa opetusta varten opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään (suomenkie-
listä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvi6aessa muulla kielellä anne6avaa opetusta varten) 

- mikä on opetussuunnitelman rakenne ja asioiden käsi6elyjärjestys, missä muodossa opetussuun-
nitelma julkaistaan 

- miten henkilöstö sekä oppilaat ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman laa=miseen, arvioin-
=in ja kehi6ämiseen ja miten otetaan huomioon eri =lanteissa olevien huoltajien osallistumis-
mahdollisuudet 

- miten opetussuunnitelman laa=miseen lii6yvä yhteistyö esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuk-
sen sekä perusopetusta seuraavaa koulutusvaihe6a edustavien oppilaitosten kanssa järjestetään 

- mitkä muut tahot ovat mukana opetussuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa ja miten yhteis-
työ järjestetään 

- miten paikalliset erityispiirteet ja -tarpeet, arvioin=en ja kehi6ämistyön tuo6ama =eto ja kehit-
tämisen tavoi6eet sekä muut paikalliset suunnitelmat otetaan opetussuunnitelman valmistelussa 
huomioon. 

Opetuksen järjestäjä pää6ää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman laadintaan ja kehit-
tämiseen lii6yvät asiat: 

- miten huolehditaan oppilashuoltoa ja kodin ja koulun yhteistyötä käsi6elevien osuuksien laa=mi-
sesta yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa 

- miten opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja miten opetussuunnitelmaa arvioidaan ja 
kehitetään 

- mitkä ovat ne paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat, jotka täydentävät ja toteu6avat opetussuun-
nitelmaa (esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma, kestävän kehityksen ohjelma, tasa-arvo-
suunnitelma, kul6uurikasvatussuunnitelma, =etostrategia). 

Opetuksen järjestäjä pää6ää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetuksen järjestämiseen lii6yvät ratkai-
sut: 
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- miten edistetään perusopetuksen yhtenäisyy6ä sekä siirtymävaiheisiin lii6yvää yhteistyötä (pe-
rusopetuksen sisällä sekä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen ja perusopetusta seuraavan koulutus-
vaiheen oppilaitosten kanssa) 

- järjestetäänkö opetus tai osa siitä yhdysluokkaopetuksena (katso myös alaluvut 5.4 ja 5.6) 
- järjestetäänkö opetus tai osa siitä vuosiluoki6ain etenevänä vai vuosiluokkiin sitoma6omas= ete-

nevänä, oppilaiden omiin opinto-ohjelmiin perustuvana opiskeluna (katso myös alaluvut 5.4 ja 5.6) 
- järjestetäänkö opetus pääosin ainejakoisena vai kokonaan tai osin eheyte6ynä; mitkä ovat mah-

dollisen eheytetyn opetuksen järjestämisen pääpiirteet 
- miten opetustunnit jaetaan vuosiluoki6ain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valin-

naisten tun=en sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken val=oneuvoston asetuksen edelly6ä-
mällä tavalla (paikallinen tun=jako)  14

- mikä on opetuksen järjestäjän kieliohjelma, miltä vuosiluokilta eri kielten opetus aloitetaan (katso 
myös toisen ko=maisen kielen ja vieraiden kielten osuudet sekä luku 12) 

- mitkä ovat oppilaille tarjo6avat valinnaiset aineet ja mille vuosiluokille niiden opetus sijoi6uu 
(katso myös luku 12) 

- mitkä ovat opetuksen mahdolliset painotukset ja miten ne toteutetaan; miten painotus näkyy tun-
=jaossa sekä opetuksen tavoi6eissa 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). 

1.5 OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

1.5.1 Opetussuunnitelman laa0miseen lii1yvät ratkaisut ja toimintatavat 

Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelma on laadiOu suomenkielistä opetusta varten.  

Oulun krisLllisen koulun henkilökunta on osallistunut erilaisiin opetussuunnitelman laadintaa käsiOele-
viin koulutuksiin, kuten Opetushallituksen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteistyössä toteut-
tamaan OPS2016-tukikoulutukseen, erilaisiin verkkokoulutuksiin sekä Oulun kaupungin opetustoimen 
järjestämään OPS2016-koulutukseen. Osallistuminen Microsodin kansainväliseen New Pedagogies for 
Deep Learning -koulutusohjelmaan on rikastuOanut opetussuunnitelmatyötä. 

Opetussuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet henkilökunnan lisäksi huoltajat ja oppilaat opetus-
suunnitelman perusteiden määriOämien periaaOeiden mukaisesL. Oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun 
yhteistyötä koskevalta osalta opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveyden-
huollon toimenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Kolmannen sektorin toimijoiden 
sekä muiden läheisten yhteistyökumppaneiden kanssa on käyty paljon avartavia keskusteluja, joiden anti 
opetussuunnitelmaan on ollut merkittävä. Erityisen merkittävää on ollut yhteistyö muiden Suomessa toi-
mivien kristillisten koulujen kanssa, joiden kanssa on yhteisesti työstetty kristillisiä arvoja ja kristillisten 
koulujen toimintakulttuurin keskeisiä sisältöjä. Tätä yhteistyötä on koordinoinut Kristillisten koulujen ja päi-
väkotien liitto ry.  

 ValLoneuvoston asetus (422/2012)14
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Huoltajia ja oppilaita osallistava koulukohtainen opetussuunnitelmatyö käynnistyi lokakuussa 2014 mo-
lemmille ryhmillä suunnatulla kyselyllä tulevaisuuden koulun tärkeistä taidoista ja opetusmenetelmistä. 
KrisLlliseen maailmankatsomukseen perustuvassa koulussa krisLllisten arvojen työstäminen yhdessä 
huoltajien kanssa on ollut tärkeää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Opetussuunnitelman sisälllöistä 
on LedoteOu huoltajia koteihin lähetetyillä LedoOeilla sekä käsiOelemällä keskeisiä opetussuunnitel-
mamuutoksia vanhempaintoimikunnassa ja vanhempainilloissa. Koulukohtaiset valmiit teksLt on myös 
toimiteOu huoltajille lueOavaksi ja kommentoitavaksi.  

Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelmaa täydentävät seuraavat koulun omat suunnitelmat, jotka 
ovat opetussuunnitelman liiOeinä: 

• TunLjako (LIITE 1) 
• ArvioinLPlus (arvioinLsuunnitelma) (LIITE 2) 
• Oppilashuollon suunnitelma (LIITE 3) 
• Kriisisuunnitelma (LIITE 4) 
• Tietostrategiaa (LIITE 5) 
• Järjestyssäännöt (LIITE 6) 
• Työrauhan turvaaminen (LIITE 7) 
• Pelastussuunnitelma (LIITE 8) 
• Kestävän kehityksen suunnitelma (LIITE 9) 
• KulOuuriopetussuunnitelma (LIITE 10)  
• Johtosääntö (LIITE 11) 
• Oppilaan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (LIITE 12) 
• Laaja-alaisen osaamisen arvioinL (LIITE 13) 
• Oulun krisLllisen koulun opetusta ja kasvatusta palvelevia käytänteitä (LIITE 14) 
• Oppilaanohjauksen ohjausssuunnitelma (LIITE 15) 
• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (LIITE 16) 
• KouluPlus -suunnitelma (aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma) (LIITE 17) 
• PerhePlus (kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liiOyvä suunnitelma) (LIITE 18) 
• KuntoPlus (lasten liikunnan lisäämiseen tähtäävä suunnitelman) (LIITE 19) 
• YriOäjyyskasvatussuunnitelma (LIITE 20)  
• Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko (LIITE 21) 
• Tapakasvatuksen vuosikello ja käyOäytymisen arvioinnin kriteerit (LIITE 22) 
• Oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liiOyvää yhteistyötä, vastuuta ja työnjakoa (LIITE 23) 
• HyvinvoinLpolku (LIITE 24) 

1.5.2 Opetussuunnitelman järjestämiseen lii1yvät ratkaisut 

1.5.2.1  Opetussuunnitelman rakenteen pääperiaa1eet 

Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelma noudaOaa opetussuunnitelman perusteiden rakenneOa. 
Kaikkia kouluja velvoiOavat perusopetussuunnitelman peruste-teksLt ovat luku luvulta mukana sellai-
senaan. Jokaisen pääluvun lopussa on oma Oulu krisLllisen koulun alaluku, jossa kuvataan kyseisessä 
luvussa edellyteOyjä koulukohtaisia ratkaisuja. Selvyyden ja löydeOävyyden lisäämiseksi Oulun krisLlli-
sen koulun osuus on sinisellä fonLlla. Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelma julkaistaan koulun 
www-sivuilla. Siitä on myös paineOu versio, jota voi käydä koululla lukemassa.  
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Oulun krisLllisen koulun opetus järjestetään pääosin vuosiluokiOain etenevänä ja ainejakoisesL. Yhdys-
luokkaopetusta käytetään, kun se on taloudellisesL ja pedagogisesL tarkoituksenmukaista. Oppilaiden 
henkilökohtaisiin opinto-ohjelmiin perustuva vuosiluokkiin sitomaton opetus on myös mahdollista.  

Opetusta järjestetään ainejakoisesL, muOa opetusta voidaan järjestää myös joko kokonaan tai osin 
eheyteOynä. Opetuksen eheytyksessä huomioidaan erityisesL opetussuunnitelman perusteiden laaja-
alaisen osaamisen tavoiOeet.  

1.5.2.2  Opetussuunnitelma ja kris0llisyys 

KrisLllinen maailmankatsomus ilmenee Oulun krisLllisessä koulussa läpäisyperiaaOeella arvoissa, kas-
vatustavoiOeissa, toiminta-ajatuksessa ja toimintakulOuurissa. Lisäksi se ilmenee eri oppiaineissa pe-
dagogisina ratkaisuina, jotka konkreLsoivat oppimiskäsitystä opetusjärjestelyjen ja -menetelmien sekä 
työtapojen ja oppimisympäristöjen avulla.  

Uskonnon opetus on krisLllisen koulun yksi painopisteistä, mikä näkyy yhtenä minimin yliOävänä us-
kontotunLna kaikilla vuosiluokilla 1-6 sekä valinnaisena syventävän uskonnon tunLna yläkoulussa. Yli-
määräinen uskontunL mahdollistaa uskonnon opetuksen konkreLsoimisen ja havainnollistamisen eri-
laisten vierailujen ja vierailijoiden toimesta. Alakoulussa ylimääräinen uskontotunL järjestetään yhtei-
senä oppitunLna joka toinen viikko. Tällöin vierailijoilla, musiikilla, draamalla, havainnollistavilla esityk-
sillä ja leikeillä on merkiOävä rooli.  

Muita krisLllisen koulun painotuksia ovat kansainvälisyys, työelämätaidot ja yriOäjyyskasvatus (LIITE 20) 
kestävä kehitys (LIITE 9) sekä liikuntakasvatus (KuntoPlus: LIITE 19). 

1.5.2.3 Opetussuunnitelmallista nivelvaiheyhteistyötä 

Oulun krisLllisen koulun esiopetussuunnitelma on laadiOu rinnan perusopetussuunnitelman kanssa. 
Esiopetus kuuluu Oulun krisLllisessä koulussa kouluhallintoon, mikä helpoOaa opetussuunnitelmallista 
yhteistyötä. Myös varhaiskasvatussuunnitelmaa on huomioitu luonnollisella tavalla opetussuunnitel-
mien laadintaprosessissa - ylläpitäähän Oulun krisLllinen kasvatus ry. myös päiväkoteja. Yhteistyötä 
varhaiskasvatuksesta peruskoulun päätösvaiheeseen helpoOaa yhteinen työnantaja, yhteiset työnteki-
jät, yhteiset Llat ja yhteinen toimintakulOuuri. Yhteistyö niin muiden yksityisten päiväkoLen kuin kun-
nallisten päiväkoLenkin kanssa on myös saumatonta. 

Opetuksen järjestämiseen liiOyvää yhteistyötä tehdään monin tavoin. Perusopetuksen siirtymävaiheis-
sa yhteistyö on erityisen Livistä, jolloin siirtyminen päiväkodista esiopetukseen suunnitellaan yhdessä 
niiden päiväkoLen kanssa, joista oppilaita siirtyy Oulun krisLlliseen kouluun. Nivelvaiheen kuudennelta 
seitsemännelle luokalle suunniOelevat luokan-, aineen- ja erityisopeOajat yhteistyössä. Yhteistyö pe-
rusopetusta seuraavaa koulutusvaiheOa edustavien oppilaitosten kanssa järjestetään opinto-ohjauk-
seen liiOyvän suunnitelman mukaisesL osallistumalla oppilaitosesiOelyihin, työelämämessuille sekä 
yritysvierailuihin. Koulussamme käy oppilaiden toiveiden mukaisesL kutsuOuina eri ammagalojen 
edustajia kertomassa omista ammateistaan ja koulutuspoluistaan. Koulumme oOaa vastaan toisen as-
teen oppilaitosten opiskelijoita harjoiOelijoiksi.  

1.5.2.4 Tun0jako 
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Liite 1 kuvaa Oulun krisLllisen koulun tunLjakoa. LiiOeessä kuvataan, miten opetustunnit jaetaan vuosi-
luokiOain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden, valinnaisten tunLen sekä oppilaalle valinnais-
ten aineiden kesken valLoneuvoston asetuksen edellyOämällä tavalla. TunLjaon suhteen 
krisLllinen koulu myötäilee Oulun opetustoimen tunLjakoa ja uskonnon opetuksen osalta krisLllisten 
koulujen yhteisiä linjauksia. 

Oulun krisLllisen koulun kokonaistunLmäärä on 225h. ValLoneuvoston määriOelemän minimitunL-
määrän (222h) yliOävät oppitunnit on sijoiteOu uskontoon vuosiluokille 4, 5 ja 6.  

1.5.2.5 Oppilashuollon järjestäminen 

Oulun kristillisen koulun oppilashuolto järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyden-
huollon toimeenpanoon kuuluvien virkamiesten kanssa. Oulun kaupungin nimeämä terveydenhoitaja, 
koulupsykologi ja koulukuraattori kuuluvat koulun oppilashuoltoryhmiin: yhteisölliseen Tsemppariin ja op-
pilaskohtaiseen Stoppariin. Terveydenhoitaja kuuluu lisäksi koulumme kriisiryhmään. Oppilashuollollista 
yhteistyötä oppilaitten asuinkuntien kanssa on kuvattu tarkasti Oppilashuollon suunnitelma -asiakirjassa 
(LIITE 3).  

1.5.2.6 Kieliohjelma 

Oulun kristillisen koulun kieliopinnot alkavat englannin kielellä jo esiopetuksessa yhdellä viikkotunnilla. 
Englanti yhdellä viikkotunnilla jatkuu 2. luokalla. 1. luokan englantia tarjotaan valinnaisena oppiaineena. 

Oulun kristillinen koulun kieliohjelmaan kuuluvat A1-, A2-, B1- ja B2-kielet. Oppilaat voivat osallistua Oulun 
kaupungin opetustoimen valinnaisiin kielivalintoihin, mikäli omalta koululta ei saada ryhmää kokoon. Van-
hempia ja oppilaita informoidaan kielten valintamahdollisuuksista riittävän ajoissa. Informaatiossa koroste-
taan sitoutumista kielenopiskeluun myös ylemmillä luokilla.  Vanhemmat huolehtivat oppilaskuljetuksista, 
jos kieliopinnot toteutuvat jossakin Oulun kaupungin opetustoimen koulussa.   

A2-kielen opiskelija voi 5. ja 6. luokalla valita, sisältyykö kieli valinnaisiin opintoihin vai ovatko tunnit yli-
määräisiä. 8. ja 9. luokalla A2-kielestä luetaan kummallakin luokalla kaksi vuosiviikkotuntia valinnaisiin ai-
neisiin ja yksi viikkotunti on ylimääräinen. A2-kielen opiskelu jatkuu perusopetuksen loppuun asti.  

1.5.2.7 Valinnaiset aineet 

Oppimäärä Kieli Aloitusvuosi Muuta

A1-kieli  englanti 2. luokka yhteinen oppiaine

A2-kieli  ranska, saksa, espanja 5. luokka  valinnainen tai ylimää-
räinen oppiaine, 
minimioppilasmäärä 9

B1-kieli  ruotsi 6. luokka yhteinen oppiaine

B2-kieli  ranska, saksa, espanja 8. luokka valinnainen oppiaine, 
minimioppilasmäärä 9 
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Tuntijaon mukaisiksi valinnaisina oppiaineina opetuksen järjestäjä on valinnut taito- ja taideaineiden ope-
tusta seuraavasti: 

• 3. lk käsityö (1h), kuvataide (1h) 
• 4. lk käsityö (1h) 
• 5. lk musiikki (1h), kuvataide (0,5h) 
• 6. lk musiikki (0,5h), käsityö (1h) 

Oppilaat voivat valita valita taito- ja taideaineita lukuvuosisuunnitelmassa määritellyllä tavalla seuraavasti 
• 8. lk (2,5h) 
• 9. lk (2,5h) 

ValLoneuvoston asetuksessa määritellyssä tunLjaossa on vuosiluokilla 1-9 varaOu yhdeksän vuosiviik-
kotunLa valinnaisille aineille. Valinnaisaineet jakautuvat Oulun kristillisessä koulussa seuraavasti: 

• 5. lk: 1h 
• 6. lk: 1h 
• 7. lk: 1,5h 
• 8. lk: 3h 
• 9. lk: 2,5h 

Oppilas voi valita myös A2-kielen joko valinnaisena tai ylimääräisenä oppiaineena. Oppilas voi siis valita, 
ovatko A2-kielen tunnit ylimääräisiä tunteja vai luetaanko ne osittain valinnaisten aineiden tunteihin. Yli-
määräisenä aineena A2-kieli lisää oppilaan viikkotuntimäärää kahdella tunnilla. A2-kieli valitaan perusope-
tuksen loppuun asti. Luvussa 12.4 kuvataan valinnaisten aineiden toteutustapa. 

1.5.2.8 Oppilaanohjaus 

Oulun krisLllisen koulun oppilaanohjausta on kuvaOu kaOavasL Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitel-
massa (LIITE 15). Siinä kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vas-
tuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, työelä-
mäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. 

Oppilaanohjausta on puoli vuosiviikkotunLa 7. ja 8. luokilla ja yksi vuosiviikkotunL 9. luokalla. Työelä-
määntutustumisjaksoja on seitsemännellä luokalla yksi päivä, kahdeksannella luokalla kolme päivää ja 
yhdeksännellä luokalla viisi päivää. TET-jaksot järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin koulujen 
kanssa. 

1.5.3 Oulun kris0llinen koulu: Opetussuunnitelman seuranta, arvioin0 ja kehi1äminen  

Oulun krisLllisellä koululla opetussuunnitelman toteutumista ja kehiOämistarpeita arvioidaan vuosit-
tain. ArvioinLin osallistuvat koulun henkilökunta, oppilaat, huoltajat sekä mahdollisuuksien ja tarpeen 
mukaan sidosryhmät ja yhteistyökumppanit.  

Oulun krisLlisen koulun arvioinLin ja kehiOämiseen liiOyvät ratkaisut ja toimintatavat kuvataan tar-
kemmin erillisessä arvioinLsuunnitelmassa (LIITE 2: ArvioinLPlus). Arvioinnissa käytetään monipuolisia 
menetelmiä, joilla turvataan kaikkien kouluyhteisön jäsenten osallistumismahdollisuus koulun kehiOä-
miseen.  

Koulun toimintaa kokonaisuudessaan arvioidaan ulkopuolisen tahon toimesta säännöllisin väliajoin. 
Tällaisella arvioinnilla pyritään saamaan mahdollisimman objekLivinen ja kaOava asiantunLja-arvio 
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koulun toiminnasta.  Tämäntyyppisiä arviointeja ovat esimerkiksi KiVa Koulu -kyselyt sekä valtakunnal-
linen krisLllisten koulujen laadunarvioinLkysely, joka antaa tärkeää Letoa koulun opetussuunnitelman 
toteutumisesta ja sen kehiOämistarpeista (toteuOajana ZEF Oy). Opetussuunnitelman ja opetuksen 
toteutumista arvioidaan myös osallistumalla erilaisiin oppilaille tarkoiteOuihin valtakunnallisiin ja alu-
eellisiin kokeisiin sekä tutkimushankkeisiin.  

Erilaisin menetelmin arvioinLtuloksia käsitellään koulua ylläpitävän yhdistyksen hallituksessa, johto-
ryhmässä, johtokunnan kokouksissa, oppilashuoltotyön ohjausryhmässä, opeOajainkokouksissa, van-
hempainilloissa, oppilaskunnan kokouksissa ja muissa tarpeelliseksi katsotuissa Llaisuuksissa. KäsiOely-
jen pohjalta suunnitellaan, kuinka toimintaa voidaan kehiOää. Arviointeja hyödynnetään myös oppilai-
den ja opeOajien välisissä yhteissuunniOeluissa. 

Opetussuunnitelman kehiOämiseen on nimeOy vastuuopeOaja, jonka tehtävänä on kirjoiOaa lukuvuo-
den aikana koululla kehitetyistä oppimista ja kasvatusta palvelevista käytänteistä luonnosteksLt. Luon-
noksia jalostetaan vielä yhteisöllisesL lopulliseen opetussuunnitelmakieliasuun elokuussa järjesteOä-
vien henkilöstökoulutuspäivien yhteydessä. PäiviteOy opetussuunnitelma sitä täydentävine asiakirjoi-
neen hyväksytään sekä johtokunnassa eOä koulua ylläpitävässä yhdistyksessä ennen koulutyön alka-
mista. Opetussuunnitelman seurantaa, arvioinLa ja kehiOämistä ulotetaan näin koulun toimintakult-
tuurin rakenteisiin. Tämä prosessi sisältyy osana koululla kehiteOyyn ArvioinLPlus -asiakirjaan (LIITE 2).   

Oulun krisLllisessä koulussa saavutetaan oppivelvollisuuteen kuuluvien oppimäärien mukaiset Ledot ja 
taidot sekä jatko-opintovalmiudet.  
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LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetus-
ta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille . Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoiOeet 15

nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valLoneuvoston asetuksista sekä opetus-
suunnitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoiOeet, jotka tulevat 
muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus 
rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta. 

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesL yhtenäisiä perusteita siten kuin perusopetuslaissa 
säädetään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesL ja siten, eOä se edistää 
oppilaiden terveOä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä koLen kanssa.   16

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riiOävää 
oppimisen ja koulunkäynnin tukea heL tuen tarpeen ilmetessä . Opetusryhmät muodostetaan siten, 17

eOä opetuksessa voidaan saavuOaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoiOeet . Oppilaalla on oikeus 18

saada maksuOa opetus ja sen edellyOämät oppikirjat ja muu oppimateriaali, työvälineet ja työaineet. 
Lisäksi oppilaalla on oikeus saada maksuOa opetukseen osallistumisen edellyOämä oppilashuolto sekä 
laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut . Oppilashuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja 19

opiskelijahuoltolaki . Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön . Oppi20 21 -
laalle on anneOava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesL järjesteOy, täysipainoinen, maksuton 
ateria. RuokailuLlanteen on oltava ohjaOu.  22

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyOävää perusteOa aset-
taa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, terveydenLlan, vammaisuuden tai muun 
henkilöön liiOyvän syyn perusteella . Tasa-arvolaki velvoiOaa kaikkia oppilaitoksia huolehLmaan siitä, 23

eOä ihmisillä on sukupuoleen katsomaOa samat mahdollisuudet koulutukseen.  Opetuksen ja opetusai-
neistojen tulee tukea tasa-arvolain toteutumista.   24

Opetuksen järjestämisessä otetaan lisäksi huomioon opetushenkilöstön määrään ja kelpoisuuteen liit-
tyvät säännökset sekä muun muassa turvallisuuteen ja työsuojeluun liiOyvät säännökset, henkilöLeto-

 Perusopetuslaki 4 § 1 mom. 15

 Perusopetuslaki 3 § 2 ja 3 mom. 16

 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)17

 Perusopetuslaki 30 § 2 mom. 18

 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)19

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)20

 Perusopetuslaki 29 § 1 mom.21

 Perusopetuslaki 31 § 2 mom.22

 Suomen perustuslaki (731/1999) 6 § 2 mom. ja yhdenvertaisuuslaki 6 § 1 mom. 23

 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 5 §24
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jen käyOöä, julkisuuOa ja yksityisyyden suojaa koskevat säännökset, tekijänoikeussäännökset sekä las-
ten kanssa työskentelevien rikostaustan selviOämistä ohjaavat määräykset.   

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus muodostaa historiallisen ja eegsen perustulkinnan 
ihmisoikeuksien merkiOävyydestä . Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuk25 -
siin, jotka edellyOävät jokaisen lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista huolehLmista. Näistä keskeisiä 
ovat Lapsen oikeuksien sopimus, Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvä-
linen yleissopimus eli ns. TSS-sopimus, Euroopan ihmisoikeuksien sopimus sekä Vammaisten henkilöi-
den oikeuksien sopimus .  Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi otetaan lisäksi huomioon YK:n julis26 -
tus alkuperäiskansojen oikeuksista .  27

YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle oikeudellisen perustan. Sopimuksen mukaan 
lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoiOavat sopimuksen yleisperiaaOeet, jotka ovat yh-
denvertaisuus ja syrjimäOömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja 
kehiOymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi ja lapsen näkemysten kun-
nioiOaminen.  Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään sekä yksilölliseen, 
ruumiilliseen, henkiseen, hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen kehiOymiseen. 

2.2 Perusopetuksen arvoperusta       
Opetussuunnitelman perusteet on laadiOu tässä esitetyn arvoperustan mukaisesL. 

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 miOaansa ihmise-
nä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta 
siitä, eOä kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja eOä hänen oppimisestaan ja hyvinvoin-
nistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, eOä voi yhdessä toisten kanssa raken-
taa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvoinLa. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas 
rakentaa idenLteegään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maa-
ilmassa. Samalla hän luo suhdeOa itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulOuurei-
hin.  Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumaOa jäämistä ja on 
uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on 
eroOamaton osa hyvän elämän rakentamista. 

Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen Ledonvälitys, globaalit Letover-
kot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Arvokeskustelu 
oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä 
pohLmaan niitä myös kriigsesL. Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa. Koulun ja ko-
Len yhteinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuuOa ja edistävät oppilaiden 
kokonaisvaltaista hyvinvoinLa. Henkilöstön avoin ja kunnioiOava suhtautuminen koLen erilaisiin uskon-
toihin, katsomuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.  

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokra9a 

 YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 194825

 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista SopS 59-60/1991, TSS-sopimus SopS 6/1976, Euroopan ihmisoikeussopimus 26

SopS 85-86/1998 ja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2007

 YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista 200727
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Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneu-
teen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jänniOeet pyrkimysten ja vallitse-
van todellisuuden välillä ovat väistämäOömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä risLriitoja eeg-
sesL ja myötätuntoisesL sekä rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen tai-
toa tehdä ratkaisuja eegsen pohdinnan, toisen asemaan aseOumisen ja Letoon perustuvan harkinnan 
perusteella. Eegsyyden ja esteegsyyden näkökulmat ohjaavat pohLmaan, mikä elämässä on arvokas-
ta. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja Letoon sekä tavassa ja 
tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvos-
taen. Hän osaa käyOää Letoa kriigsesL. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunot-
toon omasta kehiOymisestä ja hyvinvoinnista. 

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioiOamiselle. Se ohjaa niiden puolustamiseen ja 
ihmisarvon loukkaamaOomuuteen.  Perusopetus edistää hyvinvoinLa, demokraLaa ja akLivista toimi-
juuOa kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusope-
tuksen kehiOämistä. Opetus edistää osaltaan taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-
arvoa. Opetus on oppilaita uskonnollisesL, katsomuksellisesL ja puoluepoliigsesL sitouOamatonta. 
Koulua ja opetusta ei saa käyOää kaupallisen vaikuOamisen kanavana. 

Kul;uurinen moninaisuus rikkautena 

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulOuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotou-
tuu eri kulOuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulOuuri-idenLteeLn raken-
tumista ja kasvua akLivisiksi toimijoiksi omassa kulOuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita 
kulOuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuuOa ja kulOuurisen moninaisuuden kunnioitusta, 
edistää vuorovaikutusta kulOuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulOuurisesL kestävälle 
kehitykselle.  

Eri kulOuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat mo-
nenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten elä-
mänLlanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulOuuri-, uskonto- ja katsomusrajo-
jen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus antaa perustan ihmi-
soikeuksia kunnioiOavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten 
puolesta.  

Kestävän elämäntavan väl;ämä;ömyys 

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtämi-
nen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaali-
sen sivistyksen välOämäOömyys, toimitaan sen mukaisesL ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan 
omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan uloOuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen 
sekä sosiaalinen ja kulOuurinen. Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja 
kulOuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamaOomuuOa, ekosysteemien monimuotoisuuOa ja uusiutu-
miskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kierto-
taloudelle.  Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesL ilmastonmuutoksen vakavuudesta 
sekä pyrkimystä toimia kestäväsL.  

Ihminen kehiOää ja käyOää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. 
Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuu-
den. Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä risLriitoja suhteessa kestä-
vään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesL elämäntapaamme kor-
jaavia ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuOavia yhteiskunnallisia raken-
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teita ja ratkaisuja ja vaikuOamaan niihin. Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli uloOuvaan globaa-
liin vastuuseen.  

2.3 Oppimiskäsitys        
Opetussuunnitelman perusteet on laadiOu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on 
akLivinen toimija. Hän oppii aseOamaan tavoiOeita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesL eOä yh-
dessä muiden kanssa. Oppiminen on eroOamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elä-
män rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aisLen käyOö ovat ajaOelun ja oppimisen kannalta olennaisia. 
Uusien Letojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan 
ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uuOa luova toiminta edistävät oppimista 
ja innostavat kehiOämään omaa osaamista. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opeOajien ja muiden aikuisten sekä eri 
yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajaOelemista, suunniOe-
lua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on olennaista 
oppilaiden tahto ja kehiOyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös oOamaan huo-
mioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edis-
tää oppilaiden luovan ja kriigsen ajaOelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia 
näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on moni-
muotoista ja sidoksissa opiOavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. 

Oppimaan oppimisen taitojen kehiOyminen on perusta tavoiOeelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Siksi 
oppilasta ohjataan Ledostamaan omat tapansa oppia ja käyOämään tätä Letoa oppimisensa edistämi-
seen. Oppimisprosessistaan Letoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. 
Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajaOelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunniOelemaan 
oppimisen eri vaiheita.  JoOa oppilas voisi oppia uusia käsiOeitä ja syventää ymmärrystä opiOavista 
asioista, häntä ohjataan liiOämään opiOavat asiat ja uudet käsiOeet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen 
ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaaLi usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoiOelua.  

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset 
itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja moLvaaLota. Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne 
ja itsetunto vaikuOavat siihen, millaisia tavoiOeita oppilas aseOaa toiminnalleen. Oppimisprosessin ai-
kana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luoOamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuoli-
sen myönteisen ja realisLsen palauOeen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista 
tukevaa eOä kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta. 

2.4 Paikallisesti päätettävät asiat 

Arvokeskustelut luovat perustan sekä opetussuunnitelman laadinnalle eOä yhteiselle opetus- ja kasva-
tustyölle. PaikallisesL päätetään, miten arvokeskustelut toteutetaan opetussuunnitelmaa laadiOaessa ja 
muutoin säännöllisesL koulutyön aikana. Tällöin päätetään myös, miten luodaan edellytykset henkilös-
tön, oppilaiden ja huoltajien sekä mahdollisten muiden yhteistyökumppanien osallistumiselle keskuste-
luun. 

Opetuksen järjestäjä pääOää ja kuvaa opetussuunnitelmassa  
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- mitkä ovat perusopetuksen arvoperustaa ja oppimiskäsitystä mahdollises= täydentävät paikalliset 
näkökulmat tai painotukset ja miten ne ilmenevät (muilta osin arvoperustan ja oppimiskäsityksen ku-
vaamisessa opetussuunnitelman perusteiden teks=ä voidaan käy6ää sellaisenaan) 

- miten arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan.  

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai luku-
vuosisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesL. 

2.5 OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

Oulun krisLllisessä koulussa arvoperustaa ja oppimiskäsitystä täydentävillä paikallisilla täydentävillä 
näkökulmakuvauksilla tarkoitetaan opetussuuunnitelmaperusteissa määriteltyjen arvojen osalta krisLl-
lisestä maailmakatsomuksesta nousevia arvonäkökulmia sekä krisLllisten koulujen erikseen määriOe-
lemiä krisLllisestä maailmankatsomuksesta kumpuavia krisLllisiä arvoja. Tähän krisLllisiä kouluja vel-
voiOaa ValLoneuvoston asetus 422/2012 (28.6.2012): 

Opetuksen järjestämisluvan mukaan erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa opetuk-
sessa oppilaille annetaan myös opetuksen perustana olevaan maailmankatsomukseen perustu-
via arvoja, Letoja, taitoja ja valmiuksia painoOavaa opetusta läpäisyperiaaOeella. Erityiseen 
kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa käytetään asianomaiseen kasvatus-
järjestelmään kuuluvia pedagogisia ratkaisuja. Toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee nou-
daOaa perusopetukselle aseteOuja yleisiä kasvatustavoiOeita ja opetukselle aseteOuja tavoit-
teita, sitouOamaOa LeOyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai kasvatus-
järjestelmän taustalla olevaan arvo- tai kasvatus filosofiseen näkemykseen. 

1. Täydennyksiä perusopetuksen perusteissa määriteltyihin arvoihin 

KrisLllisten koulujen erityistehtävänä on krisLlliseen maailmankatsomukseen perustuva opetus, jonka 
myötä on tärkeää täsmentää myös opetussuuunnitelmaperusteissa määriteltyjen arvojen osalta krisLl-
lisestä maailmakatsomuksesta nousevia arvonäkökulmia. 

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen: 
Oppilaan ainutlaatuisuus perustuu krisLlliseen ihmiskuvaan ja näkyy ns. kohtaamisen pedagogiikkana 
ja dialogisuutena, joiden yhtenä tavoiOeena on väliOää oppilaalle kokemus hänen miOaamaOomasta 
arvostaan. Dialogisuus merkitsee dynaamisen vuorovaikutuksen rakentamista. Dialogin edellytyksenä 
on luoOamuksen ja väliOämisen ilmapiiri, jossa jokainen voi kokea tulevansa nähdyksi, kuulluksi, ym-
märretyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Hyvää ja laadukasta opetusta ja syrjäytymisen ehkäise-
mistä edistetään yhteisöllisyyden rakentamisella. YhteisöllisyyOä rakennetaan suhteessa opetusmene-
telmiin ja työtapoihin, muOa varsin laajasL myös kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yhteisöllisyy-
den näkökulmasta dialogisuudella on suuri merkitys oppivan yhteisön kehiOymisessä. DialogisuuOa ja 
kohtaamisia käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 4.5. 

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokra9a: 
Totuus, hyvyys- ja oikeudenmukaisuus, kauneus ja rauha tukevat myönteistä ihmisyyOä. KrisLlliseen 
maailmankatsomukseen sisältyy oletus absoluugsten totuuksien olemassaolosta, jotka eivät ole aika- 
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tai kulOuurisidonnaisia. Tieto saa merkityksen sen totuusarvon mukaan. Ymmärrys hyvyydestä ja oi-
keudenmukaisuudesta on krisLllisen eLikan perusta.  KrisLllinen maailmankatsomus täydentää rauha 
-käsiteOä rauhalla perimmäisten kysymysten ääressä. Rauha tulkitaan yksilön kohdalla sovinnon koke-
muksena, joka koskeOaa ihmisen ruumiillista, henkistä, hengellistä, moraalista ja sosiaalista Llaa. 

Sivistys-käsiteOä täydennetään laupeus-käsiOeen avulla sekä Jeesuksen vuorisaarnaopetuksin. Laupeu-
teen voi kuulua myös omien tarpeiden, etujen ja oikeuksienkin unohtamista lähimmäisen välOämäOö-
män avuntarpeen edessä. Oppilaita ohjataan pohLmaan, mikä elämässä on todella arvokasta. Heitä 
kannustetaan toimimaan ihanteiOensa puolesta, vaikka niiden ja todellisuuden välillä olisikin jänniteOä. 
KrisLllinen käsitys sivistyksestä vaaLi toimia myös luomakunnan puolesta. Ekologiseen sivistykseen si-
sältyy ymmärrys kaiken rajallisuudesta ja vaaLmus kohtuudesta.  

Tasa-arvoa ja demokraLaa harjoitellaan monin eri keinoin, mikä käy ilmi myöhemmin. Oppilailla on 
moninaisia todellisia vaikutusmahdollisuuksia koulun valintoihin ja toimintakulOuuriin.  

Kul;uurinen moninaisuus rikkautena: 
KrisLnuskolla on ollut merkiOävä vaikutus nykyisten yhteiskuntarakenteiden synnyssä ja suomalaisen 
kulOuuriperinnön muodostumisessa. Oppilaita perehdytetään krisLlliseen kulOuuriperintöön, mikä 
vahvistaa oman kulOuuri-idenLteeLn rakentumista. TiedosteOu kulOuuri-idenLteeg lisää ymmärrystä 
ja mahdollistaa aidon kohtaamisen toisen kieliryhmän, kulOuurin, uskonnon ja katsomuksen edustajan 
kanssa. 

Kestävän elämäntavan väl;ämä;ömyys: 
KrisLlliseen maailmankuvaan sisältyy periaate luonnon viljelemisestä ja varjelemista, mitä voidaan so-
veltaa kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin. Oulun krisLllinen koulun on puhtaasL kierrätykseen 
perustuva koulu, johon ei ole osteOu kalusteita eikä kiinteitä varusteita.  

2. Oulun kris0llisen koulun määri1elemät kris0lliset arvot 

Oulun krisLllisen koulun henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden kanssa käydyissä arvokeskusteluissa 
koulun krisLllisyyOä edustaviksi arvoiksi valikoituivat seuraavat arvokokonaisuudet. 

Ihmisarvo, vastuullisuus, laupeus ja lähimmäisenrakkaus 
KrisLllisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on ääreOömän arvokas ja häntä tulee kohdella 
sen mukaisesL. Oppilasta opetetaan tästä syystä rakastamaan ja arvostamaan toisia, muOa myös itse-
ään kulOuurisista, sosiaalisista, taloudellisista tai katsomuksellisista eroista huolimaOa. Tältä pohjalta 
koulun henkilökunta pyrkii tukemaan jokaisen oppilaan kasvua ja oppimista. Koulu vahvistaa terveen itse-
tunnon kasvua sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia lahjakkuuden alueitaan ja hyödyntämään niitä 
omaksi ja muiden iloksi.  

KrisLllisessä koulussa korostetaan vastuullisuuden merkitystä omassa toiminnassa ja ihmissuhteissa. 
Vastuullisuus tarkoiOaa:  

• suhteessa itseen omasta hyvinvoinnista huolehLmista ja velvollisuuksien hoitamista 
• suhteessa lähimmäisiin laupeuOa eli toisten kunnioiOamista, arvostamista, heikomman puolus-

tamista, huolenpitoa ja palvelemista. Laupeuteen voi kuulua myös Letoista omien tarpeiden 
unohtamista tai armahtavaa asenneOa itseään kohtaan.  

• suhteessa yhteisöön osallistumista yhteiseen päätöksentekoon ja vaikuOamiseen sekä oikeu-
denmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen 
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• suhteessa ympäristöön luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja luonnonvarojen hyödyn-
tämistä eegsesL kestävien periaaOeiden mukaisesL. 

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja armollisuus 
Rehellisyy6ä opetellaan suhteessa itseen ja yhteisöön. Rehellisyys tarkoiOaa niin omien vahvuuksien ja 
ansioiden kuin myös puuOeiden ja laiminlyönLen kohtaamista ja käsiOelemistä. Oppilasta rohkaistaan 
olemaan oma itsensä. Oppilaita ohjataan puhumaan toOa ja toimimaan vastuullisesL noudaOaen lake-
ja ja sääntöjä. 

Itsessään miOaamaOoman arvokas oppilas on aina yhdenvertainen ja tasa-arvoinen suhteessa toisiin 
oppilaisiin riippumaOa ominaisuuksistaan tai lähtökohdistaan. Oikeudenmukaisuuteen liiOyy kuitenkin 
myös suhteellisuuOa, minkä vuoksi käsiOeen sisältöä pohditaan filosofisia, moraalisia, oikeudellisia ja 
teologisia näkökulmia painoOaen. Kaikilla oppilailla on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Tasa-ar-
voon ja yhdenmukaisuuteen liiOyvää oikeudenmukaisuuOa tarkastellaan tarkemmin erillisessä Tasa-
arvokasvatus -asiakirjassa.  

Armollisuudella tarkoitetaan anteeksi antavaa asenneOa. Oppilaat kannustetaan ja tuetaan pyytämään 
ja antamaan anteeksi sekä kantamaan vastuun omista teoistaan ja tekemäOä jäOämisistään. Kun ihmis-
suhteissa tulee loukkaantumisia, niistä keskustellaan avoimesL oikeudenmukaisuuOa korostaen ja rii-
dat sopien. Mahdollisten kurinpitotoimien yhteydessä korostetaan uudelleen aloiOamisen mahdolli-
suuOa.  

Turvallisuus ja yhteisöllisyys 
Turvallinen oppimisympäristö ja ilmapiiri edistävät ja tukevat sosiaalista, henkistä, hengellistä ja fyysistä 
hyvinvoinLa. Turvallisuus syntyy henkilökunnan ja oppilaiden yhdessä laaLmien järjestyssääntöjen 
kunnioituksesta ja kiinni pitämisestä. Oppilaan ei tarvitse pelätä epäonnistumista, erilaisuuOa tai kiusa-
tuksi tulemista, vaan hän saa olla aidosL oma itsensä. TarviOaessa löytyy aina kuunteleva aikuinen, joka 
pyrkii puuOumaan ongelmallisiin Llanteisiin oikeudenmukaisesL ja armollisesL. Turvallisuus on perusta 
muiden arvojen toteutumiselle. 

Yhteisöön kuuluminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus ovat jokaisen perustarpeita. Haluamme ke-
hiOää yhteisöä, joka pitää huolta, rohkaisee, kannustaa ja nostaa muita. Samalla näemme, eOä elämäs-
sä menestymisen edellytyksenä ovat hyvät yhteisössä elämisen taidot, esim. toisten huomioon oOami-
nen, vuorovaikutus, auOaminen ja palveleminen, vuoron odoOaminen, anteeksi pyytäminen ja sopimi-
nen, vastuullisuus ja johtaminen. Yhteisöllisyyteen kuuluu myös suomalaisen kulOuuriperinnön, yhteis-
kunnan perustana olevien arvojen ja toimintatapojen siirtäminen sukupolvelta toiselle. 

Koulu arvostaa oppilaiden, opeOajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja koulun ulkopuolisten asian-
tunLjoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Vuorovaikutuksella eri tahojen kesken edistetään 
yhteistyötä. Jokaista halutaan kuunnella ja oOaa heidät mukaan rakentamaan vastuullisesL kouluyhtei-
söä. Oppilailla on näin mahdollisuus vaikuOaa työskentelyyn ja toimintaympäristöön. 

Kunnioitus, luo1amus ja kiitollisuus 
Kunnioitus ja luo6amus ovat ihmiselle tärkeiden suhteiden perusta. KrisLllisessä koulussa oppilaita oh-
jataan tunnistamaan ja kunnioiOamaan sekä omia eOä toisten rajoja. Kunnioituksen oppimisen edelly-
tyksenä on, eOä aikuiset antavat myönteisen mallin kunnioiOavasta kohtelusta ja auktoriteegna olemi-
sesta. Siten myös lapsi kokee tulevansa kunnioitetuksi ja näin yhteisöön syntyy luoOamukseen perustu-
via kasvatussuhteita. 
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Kiitollisuus on posiLivinen asenne siitä, mitä me olemme ja mitä meillä jo on. Elämä itsessään on kiitol-
lisuuden aihe. KrisLllisessä koulussa opetellaan kiiOämään arkipäivän Llanteissa. NegaLivisistakin 
asioista opetellaan viesLmään asiallisesL, ystävällisesL ja sävyisäsL.  

Katsomus0etoisuus 
Katsomus=etoisuus liiOyy erityisen maailmakatsomuksen mukaisen opetuksen profiiliin. KrisLllisessä 
koulussa krisLnuskon perusarvot tulevat tutuiksi ja konkreLsoituvat jokapäiväisessä elämässä. Huoltajia 
tuetaan heidän kasvatustehtävässään ja mahdollisessa seurakuntayhteydessään. Oppilas saa Letoa eri-
laisista maailmankatsomuksista ja uskonnoista.  

Oppilaan huoltajalle ja oppilaalle selvitetään aina ennen oppilaaksi oOamista koulun toiminnan, kasva-
tuksen ja opetuksen maailmankatsomukselliset lähtökohdat ja painotukset. 

3. Arvopohjan toteutumisen seuraaminen ja arvioin0 

KrisLlllisessä koulussa oppilaita kasvatetaan tunnistamaan yhteiskunnassa, kouluyhteisössä ja oppilaan 
omassa elämässä ilmeneviä arvoja ja arvovalintoja. Kouluarjen erilaisissa kohtaamisissa pohditaan te-
kojen ja tekemäOä jäOämisten taustalla vaikuOavia arvoja. Kun koulun edustamat arvot ovat selkeitä, 
sanoiteOuja ja LedosteOuja, niiden toteutumista voidaan tarkastella ja arvioida.  Tilaa annetaan poh-
dinnalle ja keskustelulle - kriigsellekin. Lisääntyvän arvoLetoisuuden kauOa oppilaat haastavat myös 
henkilökunnan tekemään ja toimimaan koulujen arvojen mukaisesL. 

Henkilökunta sanoiOaa jatkuvasL ja LetoisesL erilaisia arvokokemuksia. Arvopohdinnoille luodaan puit-
teita ja Llaa henkilökunnan yhteisissä kohtaamisissa ja koulutuksissa, joOa arvotodellisuus pysyy näky-
vänä ja aitona osana työarkea. MerkiOävä osuus arvojen todentumisessa on opeOajien jatkuvalla rehel-
lisellä ja Letoisella itsereflekLolla. 

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus antaa palauteOa arvojen toteutumisesta heille suunnaOujen 
kyselykartoitusten, vanhempaintoimikunnan, huoltajatapaamisten, vanhempainkoulun ja vanhempai-
niltojen kauOa. Huoltajien näkökulmana on myös arvojen toteutuminen kodin ja koulun välisessä yh-
teistyössä.  

4. Oppimiskäsityksen toteutumisen seuraaminen ja arvioiminen 

Opetussuunnitelman perusteet on laadiOu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on 
akLivinen toimija. Koulujen tehtävänä on tähän perustuen ohjata oppilaita aseOamaan tavoiOeita, yh-
distelemään olemassa olevaa Letämystään uuteen, ratkaisemaan ongelmia, toteuOamaan itsenäisesL 
ja yhteistyössä muiden kanssa erilaisia projekteja. Oppimiskäsityksen toteutumisen seuraaminen ja 
arvioiminen on ennen kaikkea niiden rakenteiden arvioimista, joiden avulla oppilaan akLivisuuOa ko-
rostavat näkemykset saavat sijaa koulun käytänteissä. ArvioinLin osallistuvat koulun henkilökunta, op-
pilaat ja huoltajat. Kouluyhteisöä voi arvioida myös koulun ulkopuolinen taho, jolloin pyritään saamaan 
mahdollisimman objekLivinen ja kaOava asiantunLja-arvio koulun toiminnasta.  

Oulun krisLllisessä koulussa oppimiskäsityksen seuraaminen ja arvioiminen ovat läsnä arjen kaikissa 
Llanteissa, mitä on kuvaOu seikkaperäisesL mm. luvuissa 1.4. ja 6.8. sekä liiOeissä 2 (ArvioinLPlus), 13 
(Laaja-alaisen osaamisen arvioinL), 14 (Oulun krisLllisen koulun opetusta ja kasvatusta palvelevia käy-
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tänteitä), 22 (KäyOäytymisen arvioinnin kriteerit) ja 23 (Oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liiOyvää 
yhteistyötä, vastuuta ja työnjakoa).  

Oulun krisLllinen koulu oli vuosina 2013-2016 mukana Microsodin kansainvälisessä New Pedagogies 
for Deep Learning -koulutusohjelmassa (NPDL). Tässä yhteistyössä on kehiteOy opetussuunnitelman 
perusteiden oppimiskäsityksen mukaisia oppilaan akLivisuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen perustu-
via arvioinLmenetelmiä, joissa arvioinLa toteutetaan oppija-, opeOaja- ja koulutasolla. TavoiOeena on 
nykyaikaista oppimiskäsitystä myötäilevät laaja-alaiset ja pysyvät toiminta- sekä arvioinLkulOuurimuu-
tokset.  

Oppimiskäsityksen toteutumista arvioidaan myös Oulun krisLllisellä koululla kehiteOyjen opetuskäytän-
teiden avulla. Käytänteet toimivat oppimista palvelevan tehtävänsä lisäksi myös sisäisenä omavalvon-
tana. Tällaisia käytänteitä ovat mm.: 

• Jokaiselle oppilaalle laadiOava oma kehi1ymissuunnitelma, jossa tavoiOeita asetetaan laaja-
alaisesL eri oppiaineisiin liiOyvistä tavoiOeista hyvinkin henkilökohtaisiin tavoiOeisiin – kuiten-
kin sellaisiin, joihin koulun keinoilla voidaan vaikuOaa. Prosessi on hyvin yhteisöllinen. Ensim-
mäisessä vaiheessa kaikki oppilasta opeOavat antavat oppilaaseen liiOyvää kannustavaa ja 
myönteistä palauteOa, muOa myös havaitsemiaan oppimiseen ja kasvuun liiOyviä haasteita. 
Palaute annetaan kirjallisesL. Arvioitavan oppilaan luokkakaverit antavat myös oppilaasta pa-
lauteOa – vain kannustavaa ja myönteistä. Oppilaan luokanopeOaja tai –valvoja kokoaa erik-
seen molemmat aineistot. Kyseiset kootut aineistot liitetään kehiOymissuunnitelmaan kohtaan 
Oppilaan vahvuudet. Toisessa vaiheessa opeOaja ja oppilas sekä mahdollisuuksien mukaan 
myös huoltaja käsiOelevät lastaan koskevat kannustavat ja myönteiset lausunnot. Samalla he 
yhdessä pohLvat opeOajien nimeämiä kehiOymishaasteita sekä mahdollisesL täydentävät niitä. 
Erityinen painoarvo on oppilaan itsensä nimeämillä haasteilla ja muutostavoiOeilla. Oppilas 
joutuu siis reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Oppilas oppii myös tuetusL 
aseOamaan oppimiselleen ja kasvulleen haasteista nousevia tavoiOeita. TavoiOeiksi voidaan 
aseOaa oppiaineosaamiseen liiOyvien tavoiOeiden lisäksi esim. omiin luonteenpiirteisiin liiOy-
viä kasvuhaasteita (sinnikkyys, innokkuus, rohkeus), kaverikysymyksiä, kouluun ajoissa ehLmi-
siä, toisten huomioon oOamista – mitä tahansa, mitä kohL voidaan koulun keinoilla ohjata. Ke-
hiOymissuunnitelma on valmis, kun siihen merkiOy erikseen määritelty tavoiOeiden toteutu-
mista arvioiva ajankohta. KehiOymissuunnitelma kertoo, kuinka oppilas itse hahmoOaa omaa 
osaamistaan, aseOaa oppimiselleen tavoiOeita ja millaisin toimin hän on valmis tavoiOeita saa-
vuOamaan.  

• Ns. urakkatyöskentelyn avulla oppilasta kannustetaan LeOyinä ajanjaksoina kokonaisvaltaiseen 
oman toiminnan tavoiOeen aseOeluun, toimintaan ja arvioinLin, jossa eri oppiaineisiin sidotut 
ja niitä yhdistelevät urakat ovat osa krisLllisen koulun toimintakulOuuria.  

• Oppilaan käsitystä omasta oppimisesta vahvistetaan runsailla kannustavilla sanallisilla palaut-
teilla. Oppivana työyhteisönä opeOelemme jatkuvasL antamaan myönteistä palauteOa niin 
työyhteisön sisällä kuin suhteessa oppilaisiin. Kannustavaa palauteOa jaamme suullisesL arjen 
erilaisissa Llanteissa, keskiOymällä wilma-merkinnöissä LetoisesL onnistumisten kirjaamiseen 
ja antamalla runsaasL myös muuta kirjallista sanallista palauteOa. Osa jaksopalauOeista anne-
taan pelkästään sanallisena tyhjälle A4:lle (yläkoulu).  
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• Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja 
käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja moLvaaLota. Tunnekasvatusohjelmil-
la on tärkeä tehtävä vahvisteOaessa oppilaan tunnekokemusta itsestään oppijana sekä luokka- 
ja kouluyhteisön jäsenenä. Tunnekasvatusohjelmien suunnitelmallinen ja kontrolloitu käyOä-
minen toimii oppimiskäsityksen seurannan ja arvioinnin välineenä ennen kaikkea suhteessa 
oppimiseen liiOyviin tunneuloOuvuuksiin.  

Oppilan akLivisuuOa korostavan oppimiskäsityksen todentumista arvioidaan myös erilaisin opeOajille, 
oppilaille ja huoltajille suunnaOujen kyselyjen avulla. Kyselyjä toteutetaan sekä koulukohtaisena eOä 
osana krisLllisten koulujen yhteistä laatutyötä.  

Erilaisin menetelmin saatuja arvioinLtuloksia käsitellään johtoryhmässä, oppilashuoltotyön ohjaus-
ryhmässä, opeOajainkokouksissa, johtokunnan kokouksissa, vanhempainilloissa, oppilaskunnan ko-
kouksissa ja muissa tarpeelliseksi katsotuissa Llaisuuksissa. KäsiOelyjen pohjalta suunnitellaan, kuinka 
toimintaa voidaan kehiOää. Arviointeja hyödynnetään myös oppilaiden ja opeOajien välisissä yhteis-
suunniOeluissa. 
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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 suoriOamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa 
oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuuOa oppimisen keinoin.  

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtä-
vän, kulOuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään inkluusioperi-
aaOeen mukaisesL. Opetuksen saavuteOavuudesta ja esteeOömyydestä pidetään huoli. Jokaisella perus-
opetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoiOaa oppilaiden oppimisen, kehi-
tyksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä koLen kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuu-
den osaamisen monipuoliseen kehiOämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä idenLteegä ihmisinä, 
oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuuOa ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demo-
kraagsen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvaOaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, 
kunnioiOamiseen ja puolustamiseen.   

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuuOa ja oikeudenmu-
kaisuuOa. Perusopetus kartuOaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa.  Inhimillinen pääoma koostuu osaa-
misesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luoOamuksesta. Yh-
dessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvoinLa ja kehitystä. Perusopetuksen tehtävänä on 
osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus 
kannustaa yhdenvertaisesL tyOöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää Letoa ja ymmärrystä 
sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja ra-
kentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidoOuja roolimalleja. 

Perusopetuksen kulOuuritehtävänä on edistää monipuolista kulOuurista osaamista ja kulOuuriperinnön 
arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulOuuri-idenLteeLn ja kulOuurisen pääoman rakentamisessa. 
Opetus lisää ymmärrystä kulOuureiden moninaisuudesta ja auOaa hahmoOamaan kulOuureita mennei-
syyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.  

Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuOaa väistämäOä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvoinLin sekä 
koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesL, arvioimaan niitä 
kriigsesL ja oOamaan vastuuta tulevaisuuOa rakentavista valinnoista.  Perusopetuksen globaalikasvatus 
luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n aseOamien kehitystavoiOei-
den suuntaisesL. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja 
opetuksen kehiOäjien kanssa. Perusopetus vaikuOaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutos-
voimana kansallisesL ja kansainvälisesL.  
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3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 

Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisista tavoiOeista säädetään perusopetuslaissa sekä tarkemmin 
valLoneuvoston asetuksessa . TavoiOeet ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden kaikkien osa-aluei28 -
den laadintaa. Ne ohjaavat myös paikallisen opetussuunnitelman laadintaa ja koulutyötä.  

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen  

ValLoneuvoston asetuksen 2§:ssä korostetaan koulun kasvatus- ja opetustehtävää. Keskeisenä tavoit-
teena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eegsesL vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. 
Opetuksen ja kasvatuksen tulee myös tukea kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ih-
misiksi. Asetuksen mukaan opetus edistää kulOuurien sekä aaOeellisten, maailmankatsomuksellisten ja 
uskonnollisten, kuten krisLllisten, perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja 
ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioiOamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon 
loukkaamaOomuuOa, ihmisoikeuksien kunnioiOamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraagsia ar-
voja, kuten yhdenvertaisuuOa ja tasa-arvoa. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuul-
lisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistämi-
nen. 

Tarpeelliset =edot ja taidot  

Asetuksen 3§:n mukaan opetuksen keskeisenä tavoiOeena on luoda perusta oppilaan laajan yleissivis-
tyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Tähän tarvitaan sekä eri Ledonalojen Le-
toja ja taitoja eOä Ledonaloja läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista. Taitojen merkitys korostuu. Ase-
tuksessa todetaan, eOä opeteOavan Ledon tulee perustua Leteelliseen Letoon. Siinä säädetään myös 
muulla kuin äidinkielellä anneOavan opetuksen sekä erityiseen maailmankatsomukseen ja kasvatusopil-
liseen järjestelmään perustuvan opetuksen järjestämisestä ja tavoiOeista.  

  Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen 

Asetuksen 4 § sisältää tavoiOeita ja periaaOeita, joiden mukaisesL opetus ja kasvatus sekä oppilashuol-
to tulee järjestää. Kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuOa 
sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Asetuksessa koros-
tuu vuorovaikuOeisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä koulun ulkopuolella tapahtuva oppi-
minen opetustyön resurssina. Samoin korostuu kasvua ja oppimista edistävän toimintakulOuurin sekä 
toimivan oppilashuollon merkitys.   

ValLoneuvoston asetuksessa säädetyt tavoiOeet ohjaavat tarkastelemaan opetusta kokonaisuutena, 
joka rakentaa tässä ajassa tarviOavaa yleissivistystä ja luo pohjaa elinikäiselle oppimiselle. Tiedonala-
kohtaisen osaamisen lisäksi tulee tavoitella oppiainerajat yliOävää osaamista. Tähän pohjautuen ope-
tussuunnitelman perusteissa määritellään tavoiOeet ja sisällöt sekä yhteisille oppiaineille eOä tavoit-
teet oppiaineita yhdistäville laaja-alaisille osaamisalueille ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille. Ta-
voiOeiden toteutuminen edellyOää suunnitelmallista yhteistyötä ja tavoiOeiden toteutumisen arvioin-
La. 

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 

 Perusopetuslaki 2 § ja valLoneuvoston asetus (422/2012) 2 - 4 § 28
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Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan Letojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 
kokonaisuuOa. Osaaminen tarkoiOaa myös kykyä käyOää Letoja ja taitoja Llanteen edellyOämällä taval-
la. Siihen, miten oppilaat käyOävät Letojaan ja taitojaan, vaikuOavat 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 edellyOävät Ledon- ja taidonalat yliOävää ja yhdistävää osaamista.  

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulOuuri luovat perustan osaamisen kehiOymiselle. Kukin oppiaine 
rakentaa osaamista oman Ledon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen ke-
hiOymiseen vaikuOavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään eOä erityisesL se, miten työs-
kennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille anneOava palaute sekä op-
pimisen ohjaus ja tuki vaikuOavat etenkin asenteisiin, moLvaaLoon ja tahtoon toimia.  

Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuuOa ja perustellaan niiden merkitys. 
Kokonaisuuksilla on useita liiOymäkohLa toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoiOeena on perusopetuksen 
tehtävän mukaisesL ja oppilaiden ikäkauden huomioon oOaen tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää 
demokraagsen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyOämää osaamista. Erityisen 
tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehiOymis-
mahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.  

Laaja-alaisen osaamisen tavoiOeet täsmennetään luvuissa 13, 14 ja 15 vuosiluokkakokonaisuuksiOain. 
TavoiOeet on oteOu huomioon oppiaineiden tavoiOeiden ja keskeisten sisältöalueiden määriOelyssä.  
Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoiOeiden yhteys laaja-alaiseen osaamiseen.  

Aja6elu ja oppimaan oppiminen (L1) 
  

AjaOelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehiOymiselle ja elinikäiselle oppimisel-
le. AjaOeluun ja oppimiseen vaikuOaa se, miten oppilaat hahmoOavat itsensä oppijoina ja ovat vuoro-
vaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään havaintoja ja ha-
kemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuoOamaan sekä jakamaan Letoa ja ideoita. Oppilaita ohjataan 
huomaamaan, eOä Leto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi LetoisesL pääOelemällä tai intuiLivi-
sesL, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mah-
dollisuus syventymiseen ja keskiOymiseen edistävät ajaOelun ja oppimaan oppimisen kehiOymistä.    

OpeOajien on tärkeä rohkaista oppilaita luoOamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla 
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja risLriitaisen Ledon äärellä olemi-
seen. Oppilaita ohjataan pohLmaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uuOa Letoa ja siltä pohjalta 
tarkastelemaan ajaOelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan Llaa ja heitä innostetaan etsimään 
vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohLmaan myös omaa sisäistä Letoaan.  
Heitä rohkaistaan rakentamaan uuOa Letoa ja näkemystä. Koulun muodostaman oppivan yhteisön jä-
seninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja aloiOeilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi 
vahvistua.  

Oppilaita ohjataan käyOämään Letoa itsenäisesL ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkai-
suun, argumentoinLin, pääOelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen. Oppilailla 
tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriigsesL eri näkökulmista. InnovaLivisten rat-
kaisujen löytäminen edellyOää, eOä oppilaat oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkö-
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kulmia ennakkoluuloOomasL ja voivat käyOää kuviOelukykyään olemassa olevien rajojen yliOämiseen. 
Leikit, pelillisyys, fyysinen akLivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri 
muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajaOeluun ja oivaltamiseen. Val-
miudet systeemiseen ja eegseen ajaOeluun kehiOyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään 
asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmoOamaan kokonaisuuksia.   

Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehiOämään oppimisstrategioitaan. 
Oppimaan oppimisen taidot karOuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen sopivalla tavalla aseOa-
maan tavoiOeita, suunniOelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia 
ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan perusopetuksen aikana hyvä Le-
dollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä moLvaaLo jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.  

Kul6uurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulOuurisesL, kielellisesL, uskonnollisesL ja katsomuksellisesL 
moninainen. KulOuurisesL kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyt-
tävät ihmisoikeuksien kunnioiOamiselle perustuvaa kulOuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuk-
sen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.  

Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulOuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvosta-
miseen sekä oman kulOuuri-idenLteeLn ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat op-
pivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulOuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kult-
tuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.  Heitä kannustetaan pohLmaan oman 
taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan näkemään kulOuurinen 
moninaisuus lähtökohtaisesL myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten 
kulOuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuOavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kult-
tuuria sekä pohLmaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhtei-
sössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulOuurisia erityis-
piirteitä ja toimimaan joustavasL eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasL muita 
ihmisiä sekä noudaOamaan hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taideOa, kult-
tuuria ja kulOuuriperintöä. He oppivat myös väliOämään, muokkaamaan ja luomaan kulOuuria ja perin-
teitä ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.   

Koulutyöhön sisällytetään runsaasL Llaisuuksia harjaantua esiOämään mielipiteensä rakentavasL ja 
toimimaan eegsesL. Oppilaita ohjataan aseOumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja Llan-
teita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesL ihmisoikeuksien, erityisesL lapsen 
oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa. Kunnioitusta ja luoOamusta mui-
ta ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä 
tehden. 

  
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. 
He kehiOävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri Llanteissa. 
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyOäjiksi sekä äidinkielellään 
eOä muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kieli-
taidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyOämään matemaagsia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmai-
sua, draamaa sekä musiikkia ja liikeOä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy 
myös monipuolisia mahdollisuuksia käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan 
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omaa kehoaan ja käyOämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Kou-
lutyössä rohkaistaan mielikuvituksen käyOöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toi-
minnallaan esteegsyyOä ja naugmaan sen eri ilmenemismuodoista.  

Itsestä huoleh=minen ja arjen taidot (L3) 

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyOää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvalli-
suudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä 
oman talouden hallinnasta ja kuluOamisesta, jotka kaikki vaikuOavat kestävään elämäntapaan. Peruso-
petuksessa tuetaan oppilaiden luoOavaista suhtautumista tulevaisuuteen. 

Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, eOä jokainen vaikuOaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin 
hyvinvoinLin, terveyteen ja turvallisuuteen.  Oppilaita kannustetaan huolehLmaan itsestä ja toisista, 
harjoiOelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvin-
voinLa. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään hyvinvoinLa ja terveyOä 
edistävien ja sitä haiOaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja hakemaan niihin liiOyvää 
Letoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä kehiOää tunnetaito-
jaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpi-
don tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppi-
laat saavat Llaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehLen eri Llan-
teissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan ennakoimaan vaaraLlanteita ja toimimaan niissä tarkoituk-
senmukaisesL. Heitä opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liiOyvät symbolit sekä suojaa-
maan yksityisyyOään ja henkilökohtaisia rajojaan. 

Oppilaat tarvitsevat perusLetoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri elämänalueilla 
ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin. Opetuksessa tarkas-
tellaan teknologian monimuotoisuuOa ja ohjataan ymmärtämään sen toimintaperiaaOeita ja kustan-
nusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan teknologian vastuulliseen käyOöön ja 
pohditaan siihen liiOyviä eegsiä kysymyksiä. 

  
Oppilaita opastetaan kehiOämään kuluOajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta huolehL-
miseen ja talouden suunniOeluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluOajana toimimiseen, mainonnan kriit-
Lseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eegseen käyOöön. Heitä kan-
nustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaan-
tuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.  

Monilukutaito (L4) 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten teksLen tulkitsemisen, tuoOamisen ja arvoOamisen taitoja, 
jotka auOavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulOuurisia viesLnnän muotoja sekä rakenta-
maan omaa idenLteegään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen teksLstä. Teksteillä tar-
koitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, audiLivisten, numeeristen ja kinesteegsten symbolijärjestel-
mien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua Letoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuoOaa esimerkiksi 
kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.  
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Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmoOaa sen kult-
tuurista monimuotoisuuOa. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuoOaa, esiOää 
ja arvioida Letoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja Llanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Moni-
lukutaito tukee kriigsen ajaOelun ja oppimisen taitojen kehiOymistä. Sitä kehiteOäessä tarkastellaan ja 
pohditaan myös eegsiä ja esteegsiä kysymyksiä. Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, 
joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida harjoiOaa taitojaan sekä perinteisissä 
eOä monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. 

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohL eri Ledonalojen kielen ja 
esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehiOyminen edellyOää rikasta teksLympäristöä, sitä hyödyntävää 
pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus 
tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä naugmiseen. OppimisLlanteissa oppilaat käyOävät, tulkit-
sevat ja tuoOavat erilaisia tekstejä sekä yksin eOä yhdessä muiden kanssa. Oppimateriaalina hyödynne-
tään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden kulOuuristen yhteyksien ymmär-
täminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä, autengsia tekstejä sekä niistä nousevia 
tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia 
sisältöjä ja käyOää niitä myös osallistumisessa ja vaikuOamisessa.   

Tieto- ja vies=ntäteknologinen osaaminen (L5) 

Tieto- ja viesLntäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään eOä osana moni-
lukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, eOä kaikilla oppilailla 
on mahdollisuudet Leto- ja viesLntäteknologisen osaamisen kehiOämiseen. Tieto- ja viesLntäteknolo-
giaa hyödynnetään suunnitelmallisesL perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monia-
laisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.  

Tieto- ja viesLntäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan ymmär-
tämään Leto- ja viesLntäteknologian käyOö- ja toimintaperiaaOeita ja keskeisiä käsiOeitä sekä kehiOä-
mään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan käyOämään Leto- 
ja viesLntäteknologiaa vastuullisesL, turvallisesL ja ergonomisesL.  3) Oppilaita opetetaan käyOämään 
Leto- ja viesLntäteknologiaa Ledonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat 
saavat kokemuksia ja harjoiOelevat tvt:n käyOämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla 
näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma akLivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien 
työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltami-
sen ilo, mikä vaikuOaa opiskelumoLvaaLoon. Tieto- ja viesLntäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia 
ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehiOää ajaOelun ja oppimisen taitoja.  

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyOötarkoituksia sekä huomaamaan nii-
den merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuOamisen keinona. Yhdessä poh-
ditaan, miksi Leto- ja viesLntäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näis-
tä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viesLntäteknologian vaikutusta opitaan ar-
vioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluOajina. Oppilaat saavat pe-
rusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat 
hahmoOamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. 

Työelämätaidot ja yri6äjyys (L6)  
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Työelämä, ammaLt ja työn luonne muuOuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumi-
sen seurauksena. Työn vaaLmusten ennakoinL on vaikeampaa kuin ennen. Oppilaiden tulee perusope-
tuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asenneOa työtä ja työelä-
mää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auOavat oivaltamaan työn ja yriOeliäisyy-
den merkityksen, yriOäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. 
Koulutyö järjestetään niin, eOä oppilaat voivat kartuOaa työelämätuntemustaan, oppia yriOäjämäistä 
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 tarviOavaa asianmukaista 
käyOäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsen-
sä työllistämisen taidot ja yriOäjyys sekä riskien arvioinL ja halliOu oOaminen tulevat tutuiksi myös eri-
laisten projekLen kauOa. Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, projekLtyöskentelyä ja verkostoitumis-
ta.  

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesL ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjes-
telmällisesL ja pitkäjänteisesL. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmoOaa oman tehtävänsä 
osana kokonaisuuOa. Siinä opitaan myös vastavuoroisuuOa ja ponnistelua yhteisen tavoiOeen saavut-
tamiseksi. Toiminnallisissa opiskeluLlanteissa oppilaat voivat oppia suunniOelemaan työprosesseja, 
aseOamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoiOe-
levat työhön tarviOavan ajan arvioinLa ja muita työn edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olo-
suhteiden muuOuessa. Samalla on Llaisuus oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja 
kohtaamaan myös epäonnistumisia ja peOymyksiä.  Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn lop-
puunsaaOamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen.  

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesL ja toimimaan muutosLlanteissa 
joustavasL ja luovasL. Heitä ohjataan tarOumaan asioihin aloiOeellisesL ja etsimään erilaisia vaihtoeh-
toja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammaLllisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opin-
tovalintansa perustellusL ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimal-
lien vaikutukset Ledostaen.   

Osallistuminen, vaiku6aminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokraLan toimivuuden perusedellytys. Osallistu-
misen ja vaikuOamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoiOe-
lemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puiOeet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa op-
pilaiden kasvulle demokraagsia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesL käyOäviksi, akLivisiksi kansalaisik-
si. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuuOa.  

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioi-
ta kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuOaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitysta-
sonsa mukaisesL. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön 
suunniOeluun, toteuOamiseen ja arvioinLin.  He saavat Letoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan 
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osallistumis- ja vaikuOamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulko-
puolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kauOa. Oppilaat op-
pivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyOämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kauOa oppilaat 
oppivat vaikuOamista, päätöksentekoa ja vastuullisuuOa. Samalla he oppivat hahmoOamaan sääntöjen 
ja sopimusten sekä luoOamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa eOä sen ulkopuolella op-
pilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasL. He oppivat työskentelemään yhdessä ja 
saavat Llaisuuksia harjoitella neuvoOelemista, soviOelemista ja risLriitojen ratkaisemista sekä asioiden 
kriigstä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohLmaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuu-
den ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.  

Perusopetuksen aikana oppilaat pohLvat 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 eOä yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arvioinLin ja muut-
tamiseen kestävää tulevaisuuOa rakentaviksi.  

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat 

Paikallista opetussuunnitelmaa laadi6aessa keskustellaan, mitä perusopetuksen tehtävä sekä val=o-
neuvoston asetuksessa määritellyt opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoi6eet merkitsevät 
paikallises=. Pohditaan myös, mitä opetukselle ja kasvatukselle asete6ujen valtakunnallisten tavoi6ei-
den sekä niistä johde6ujen laaja-alaisen osaamisen ja oppiainekohtaisten tavoi6eiden toteu6aminen 
edelly6ää opetuksen järjestämiseltä, johtamiselta ja koulutyöltä.  

Opetuksen järjestäjä pää6ää ja kuvaa opetussuunnitelmassa  
- mitkä ovat paikalliset, perusopetuksen tehtävää mahdollises= täydentävät ja käytännön toteu6a-

mista ilmentävät näkökohdat (muilta osin tehtäväkuvauksessa opetussuunnitelman perusteiden teks=ä 
voidaan käy6ää sellaisenaan; tehtävää voidaan konkre=soida ja toteu6aa myös opetussuunnitelmaa täyden-
tävien suunnitelmien kuten esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelman tai kul6uurikasvatussuunnitelman avul-
la, joista tulee tällöin maininta opetussuunnitelmaan) 

- mitkä ovat opetussuunnitelman perusteissa määritellyn laaja-alaisen osaamisen mahdolliset paikal-
liset painotukset ja miten paino6uminen ilmenee (muilta osin laaja-alaisen osaamisen kuvaamisessa 
opetussuunnitelman perusteiden teks=ä voidaan käy6ää sellaisenaan) 

- mitkä ovat ne järjestelyt ja toimenpiteet, joiden avulla laaja-alaisen osaamisen tavoi6eiden toteu-
tumisesta opetustyössä huolehditaan ja toteutumista seurataan (laaja-alaisen osaamisen tarkemmat 
tavoi6eet määritellään vuosiluokkakokonaisuuksi6ain, katso luvut 13 - 15). 

3.5 OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

3.5.1 Perusopetuksen tehtävää täydentävät ja käytännön toteu1amista ilmentävät näkökohdat 
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Oulun krisLllinen koulu toteuOaa opetus- ja kasvatustehtävää kiinteässä yhteistyössä koLen, Oulun 
kaupungin opetustoimen, muiden krisLllisten koulujen sekä kolmannen sektorin yhteistyöjoukon kans-
sa. Koululla on myös laaja kansainvälisen Microsod-yhteyden kauOa syntynyt yhteistyöverkosto. 

KrisLllisten koulujen välistä yhteistyötä kuvaa niiden yhteinen laadunkehitystyö seuraavien hallinnollis-
ten rakenteiden avulla: 

- Erillisrahoitukseen perustuva laadunkehitykseen liiOyvä krisLllisten koulujen verkostotyö, jota 
pyritään edelleen jatkamaan (Laatu-, Osaava- ja ToimintakulOuuritalkoot -hankkeet). 

- VuosiOaiset yhteiset TESO-koulutukset sekä KrisLllisten koulujen ja päiväkoLen liiton järjestä-
mät täydennyskoulutukset 

- Säännölliset rehtoritapaamiset 
- Opetushallituksen laatukriteereihin pohjautuvat krisLllisten koulujen omat laatukriteerit, joi-

den avulla koulujen laadun kehiOymistä arvioidaan. LaatumiOauksia tehdään säännöllisesL 
ZEF Oy:n kanssa toteutetulla internet-pohjaisella työkalulla.  

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen nähdään krisLllisissä kouluissa tavoiOeena, jonka mer-
kitys yhteiskunnan moninaistuessa ja kansainvälistyessä kasvaa enLsestään. KrisLllisten koulujen arvoi-
hin kirjaOu katsomusLetoisuus kaOaa pyrkimyksen edistää kulOuurien sekä aaOeellisten, maailmankat-
somuksellisten ja uskonnollisten sisältöjen ja perinteiden sekä humanismin perinteen tuntemista ja 
ymmärtämistä. KatsomusLetoisuuden kasvamista on kuvaOu läpi opetussuunnitelman eri oppiaineiden 
ja koulun toimintakulOuurin näkökulmasta. Ihmisenä kasvamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista kas-
vua sekä itsetuntemuksen ja elämänhallinnan kehiOymistä. TavoiOeena on luoda arvokokemuksia välit-
tävä dialoginen vuorovaikutussuhde ja kasvuympäristö, jotka tukevat toisaalta yksilöllisyyden ja terveen 
itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen ja toisen ihmisen kunnioitukseen pohjautuvan 
yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun kehiOymistä.  

Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelmaa täydentävät liiOeet (23 kpl) on esitelty luvussa 1.4. Osa 
liiOeistä on pakollisia; osa niistä on koulun oman tuotekehityksen seurausta, joilla on erityinen opetus-
suunnitelmaa täydentävä koulukohtainen merkitys.  

• TunLjako (LIITE 1) 
• ArvioinLPlus (arvioinLsuunnitelma) (LIITE 2) 
• Oppilashuollon suunnitelma (LIITE 3) 
• Kriisisuunnitelma (LIITE 4) 
• Tietostrategia (LIITE 5) 
• Järjestyssäännöt (LIITE 6) 
• Työrauhan turvaaminen (LIITE 7) 
• Pelastussuunnitelma (LIITE 8) 
• Kestävän kehityksen suunnitelma (LIITE 9) 
• KulOuuriopetussuunnitelmaa (LIITE 10)  
• Johtosääntö (LIITE 11) 
• Oppilaan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (LIITE 12) 
• Laaja-alaisen osaamisen arvioinL (LIITE 13) 
• Oulun krisLllisen koulun opetusta ja kasvatusta palvelevia käytänteitä (LIITE 14) 
• Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma (LIITE 15) 
• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (LIITE 16) 
• KouluPlus -suunnitelma (aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma) (LIITE 17) 
• PerhePlus (kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liiOyvä suunnitelma, jossa huomioidaan 

myös isovanhemmat) (LIITE 18) 
• KuntoPlus (lasten liikunnan lisäämiseen tähtäävä suunnitelman) (LIITE 19) 
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• YriOäjyyskasvatussuunnitelma (LIITE 20)  
• Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko (LIITE 21) 
• Tapakasvatuksen vuosikello ja käyOäytymisen arvioinnin kriteerit (LIITE 22) 
• Oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liiOyvää yhteistyötä, vastuuta ja työnjakoa (LIITE 23) 
• HyvinvoinLpolku (LIITE 24) 

Oppilaiden huoltajat ovat valinneet krisLllisen koulun lastensa opetus- ja kasvatustehtävään ja haluavat 
olla mukana kouluelämässä. Huoltajat tuovat monin eri tavoin ammagosaamista aina opetusLlanteista 
kiinteistönhuoltoon, siisLmispalveluihin ja varainhankintaan. Oulun krisLllisen koulun yhteistyö on laa-
jentunut huoltajista myös isovanhempiin – koulussamme toimii koulupappoja ja -mummoja. Koulu tar-
joaa myös eläkkeelle jääneille senioriopeOajille mahdollisuuden laskeutua eläkeläisen arkeen peh-
meäsL: he voivat käydä haluaminaan ajankohLna avustamassa krisLllisellä koululla. Käytännössä tämä 
tarkoiOaa koko luokan samanaikaisopetusta varsinaisen opeOajan rinnalla tai tukea tarvitsevien oppi-
laiden tuen tarpeiden erityistä huomioimista.  

3.5.2 Laaja-alaisen osaamisen paikalliset painotukset 

Laaja-alaisen osaamisen koulukohtaista toteutumista kuvataan monin esimerkein luvuissa 13.3. (luokat 
1-2), 14.3. (luokat 3-6) ja 15.3. (luokat 7-9). Oulun krisLllinen koulu haluaa kehiOyä kaikissa laaja-alai-
sen osaamisen sisältöalueissa painoOamaOa LetoisesL mitään sisältöalueOa. Kehitystyö ja sitä seuraa-
va kehitys ovat jatkuvia prosesseja – samoin kuin opetussuunnitelman päiviOäminen vastaamaan jat-
kuvasL muuOuvaa opetustodellisuuOa. Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan vuosiOain niitä käytännön 
toimia, joilla laaja-alaisen osaamisen tavoiOeita toteutetaan.  

3.5.3 Laaja-alaisen osaamisen tavoi1eiden toteutumisen seuraaminen 

Oulun krisLllinen koulu on arvokasvatukseen sitoutunut koulu. Arvokasvatusta toteutetaan monin eri 
tavoin, kuten arvoja ja toimintakulOuuria käsiOelevissä luvuissa on kuvaOu. ArvoLetoisuus ja omien 
luonteenvahvuuksien tunnistaminen (mm. sinnikkyys ja tahto) vaikuOavat siihen, miten oppilaat käyt-
tävät Letojaan ja taitojaan. Polku arvoista Letojen ja taitojen eegseen ja vastuulliseen käyOämiseen on 
koulussamme selkeä. Tietojen ja taitojen käyOäminen laaja-alaisesL - osaamista ja oppiainerajoja ylit-
täen – on tahto- ja tavoiteLla.  

Koulutoiminnan toteutuminen opetussuunnitelman, johtosäännön ja vuosiOaisen lukuvuosisuunnitel-
man mukaisesL kuuluu koulun johtokunnalle ja koulua ylläpitävälle hallitukselle. Henkilökunta arvioi 
jatkuvasL aseteOujen tavoiOeiden toteutumista. Laaja-alaisuuden toteutumisen lähtökohtana on yh-
teinen suunniOelu, yhteinen ymmärrys suunnitellusta ja yhteinen sitoutuminen tavoiOeiden saavuOa-
miseen. Oulun krisLllinen koulu järjestää opetusta 5-jaksojärjestelmän mukaisesL. Jokaisen jakson jäl-
keisessä opeOajakokouksessa arvioidaan sujunuOa jaksoa laaja-alaisesL. Koulumme laadunkehiOämis-
työhön kuuluu oleellisena osana jatkuva itsearvioinL sekä palautekyselyt oppilailta, huoltajilta ja yh-
teistyökumppaneilta. 

Laaja-alaisen osaamisen (L1-L7) tavoiOeet, sisältöalueet sekä oppiainekohtaiset järjestelyt kuvataan 
luvuissa 13-15. Tässä yhteydessä kuvaamme koulumme järjestelyjä ja toimenpiteitä, joiden avulla ta-
voiOeiden toteutumista ja toteutumisen seurantaa harjoitetaan. Laaja-alaisen osaamisen (L1-L7) tavoit-
teiden toteutumista kuvataan ja todennetaan tässä luvussa seuraavalla rakenteella:  
A. Koulukohtaisia järjestelyjä, toimenpiteitä ja periaa1eita  
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B. Koulun oma laaja-alaiseen osaamiseen lii1yvä arvioin0kriteeristö (LIITE 13), joka on työste1y 
MicrosoSin New Pedagogies for Deep Learning –ohjelman (NPDL) arvioin0kriteereistä. NPDL-oh-
jelmassa oppilaille opeteOavat ydintaidot ovat oppimaan oppiminen, globaali kansalaisuus, Limi-
työtaidot, viesLntä- ja vuorovaikutustaidot, luovuus sekä kriignen ajaOelu.  

LiiOeessä 14 kuvataan Oulun krisLllisen koulun tuotekehitystyön synnyOämiä laaja-alaista osaamista 
palvelevia käytännön esimerkkejä. Osasta kyseisistä esimerkeistä on laadiOu innovaaLokorg, jossa ke-
rotaan tarkemmin kyseisen opetus- ja/tai kasvatusinnovaaLon sisällöstä ja merkityksestä. 

Laaja-alainen osaaminen on tavoiteLla, joka kantaa peruskoulun jälkeiseen aikaan. Laaja-alaiseen 
osaamiseen liiOyy sijoiOuminen yhteiskuntaan ja oman paikkansa mieltäminen yhteiskunnassa. Olem-
mekin rakentaneet eräänlaisen koulumme oman seurantasysteemin (alumni), jossa pyrimme säilyOä-
mään yhteyden kaikkiin oppivelvollisuuden koulussamme suoriOaneisiin oppilaisiin. Järjestelmän avulla 
saamme reaaliaikaista informaaLota oppilaiden jatko-opintopaikojen jälkeisestä sijoiOumisesta.  

3.5.3.1 Aja;elu ja oppimaan oppiminen (L1) 

A. Koulukohtaisia järjestelyjä, toimenpiteitä ja periaa1eita 

AjaOelun ja oppimaan oppimisen taitoihin pyrimme seuraavin toimin ja periaaOein: 
• Erilaisten tvt-välineiden käy1äminen 

- Oppikirja on hyvä renki, mu6a huono isäntä. Tietoa etsitään, yhdistellään ja luodaan hyö-
dyntäen erilaisia välineitä ja ohjelmia. 

• Ris0riitaisen 0edon sietäminen ja käsi1eleminen, kriiZnen analysoin0 

- Tiedon jäsentäminen on taitolaji, jossa tullaan mestariksi harjoi6elemalla. 

- Oma arvo-, käsitys- ja kokemusmaailma tulevat helpos= moninaisessa =etotulvassa haaste-
tuksi, mitä ei tule pelätä, mu6a lähde- ja sisältökriiQsyy6ä on tarpeen opetella.  

- Kris=llisessä koulussa opetetaan avoimuu6a erilaisia näkemyksiä ja =etorakenteita kohtaan 
sekä erilaisten näkemysten kunnioi6avaa kohtaamista.  

• Taito kysyä ja innostus etsiä vastauksia 

- Kysymisen kul6uuri nostetaan kunniaan: ope6ajat ja oppilaat kyselevät yhdessä.  

- Uteliaisuus on hyve, jota ruokitaan.   

• Avoimuus uusille ratkaisuille, erilaisten näkemysten yhdisteleminen ja asioiden poh0minen 
eri näkökulmista 

- Innovoinnin perusajatuksia on ajatella tu6ujakin asioita uudella tavalla: hullujenkin ajatus-
ten ääneen lausumiseen kannustetaan. 

• Luo1amus itseen ja omiin näkemyksiin 

- Oppilaita opetetaan perustelemaan näkemyksiään ja mielipiteitään ja pitämään niistä kiinni 
– totuuksia ja näkökulmia voi olla useita.   

• Omien aja1elutapojen tarkasteleminen, oman sisäisen 0edon havainnoin0 
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- Vaikka luo6amus itseen ja omiin näkemyksiin on tärkeää, omia aja6elutapoja tarkastellaan 
myös kriiQses=. Omat käsitykset voivat muu6ua uuden =edon ja/tai kokemuksen myötä. 

• Toisen kuunteleminen 

- Toisen kuunteleminen ei ole vain vuorovaikutustaito, vaan lähde syvällisempään aja6eluun, 
jossa rikastuvat niin kertova kuin kuuntelijakin.  

• Tiedonkäy1ö itsenäises0 ja toisten kanssa - oman osaamisen jakaminen toisille 

- Osa haluaa työskennellä omatoimises= – osa puolestaan tehdä mahdollisimman paljon tois-
ten kanssa: mahdollisuuksia itselle mieluisaan tapaan työskennellä ja oppia suositaan  

- Toisen oppilaan ope6aminen jäsentää omaa aja6elua ja osaamista: vertaisoppimiseen oh-
jaaminen on yksi kris=llisen koulun kehityskohde.   

• Argumentoin0taitojen harjoi1elu 

- Oppilaita ope6elevat perustelemaan näkemyksiään ja mielipiteitään eri oppiaineissa toteu-
te6avien väi6elyharjoitusten myötä.  

• EeZnen ja kokonaisvaltainen aja1elu 

- EeQnen ja kokonaisvaltainen aja6elu kumpuaa arvoista, joita käsitellään monipuolises= ja 
joita sovelletaan käytännön kouluarkeen.  

• Taito tunnistaa itselle soveltuvia oppimistyylejä 

- Itselle soveltuvat oppimistyylit löytyvät vain kokeilemalla. Kokeilun jälkeen itselle soveltuvia 
oppimistavoille suodaan mahdollisuuksia.  

• Kyky rakentaa oma oppimisstrategia (tavoite, toteutuksen työtavat, arvioin0) 

- Opetamme oppilaille oppimisstrategiaa viiden eri vaiheen avulla: aloitus, =edonhaku, sovel-
taminen, esi6äminen ja arvioin= (Kaavio 1).  

 

Kaavio 1: Innostava koulun muutos: opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen (Juho Norrena, 2015). 
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Koska prosessin eri vaiheisiin kuuluu jatkuvaa dokumentoinLa, toimii dokumentoinL myös ajaOelu ja 
oppimaan oppimisen taitojen kehiOymisen arvioinnin sekä opetuksen järjestämisen seurannan väli-
neenä. 

B. Laaja-alaisen osaamisen arvioin0kriteeristö (LIITE 13) 

Laaja-alaisen osaamisen arvioinLkriteeristöä käytetään ajaOelu- ja oppimaan oppimisen taitojen kehit-
tymisen arvioinL- ja seurantavälineenä. Seuraavat esimerkit kuvaavat taitotasoa, jonka suhteen oppi-
lasta arvioidaan.  

- Tiedon ja perusteluiden arvioin0:  
Oppijat ovat taitavia pää6elemään ‒ sekä loogises= e6ä intui=ivises= ‒ onko =eto luote6a-
vaa, relevanQa ja hyödyllistä. He ovat taitavia arvioimaan loogista argumentaa=ota ja 
tunnistavat perä6ömät ole6amukset, virheelliset väi6ämät, logiikkavirheet (esim. väärät 
yleistykset ja päätelmät, pää6elyketjun yli hyppääminen), puu6eellisen pää6elyn ja perus-
tee6omat johtopäätökset. Oppijat osaavat selkeäs= ja y=mekkääs= kuvata omaa pää6ely-
prosessiaan toisille niin, e6ä se on ymmärre6ävä ja osoi6aa selkeää aja6elua ja syvällistä 
ymmärrystä.  

- Asiayhteyksien luominen ja säännönmukaisuuksien tunnistaminen:  
Oppijat ovat taitavia luomaan asiayhteyksiä ja tunnistamaan säännönmukaisuuksia sekä 
näkemään asioiden välisiä suhteita. Oppijoilla on hyvät valmiudet rakentaa uu6a syvällistä 
ymmärrystä ja navigoida vuorovaikutuksellisessa ja globaalissa maailmassa.  

1. Projek0n aloitus:  
• orientoituminen aiheeseen 
• tavoiOeiden kirjaaminen  
• tehtävänanto  
• työskentelyn suunniOelu 
• työskentelyryhmien ja roolien jakaminen 
• esityksen kohdeyleisön valitseminen

2. Tiedonhaku: 
• etukäteisLetämyksen pohLminen 
• kirjojen tutkiminen 
• interneLstä etsiminen 
• asiantunLjoiden haastaOeleminen 

3. Työskentelyvaihe: 
• etsiOyä tai prosessoitua Letoa työstetään.  

4. Oppimisen esi1äminen ja muille ope1aminen: 
• järjestetään koulun aulaan näyOely 
• julkaistaan video tai aiheeseen liiOyvä blogi 
• esitetään naapuriluokalle 
• tehdään esim. teaOeriesitys tai satutuokio 

pienemmille oppilaille tai päiväkodille 
• esitetään vanhempainillassa 
• esitetään koko koululle 
• järjestetään teaOeriesitys, johon myydään 

lippuja 
• esitetään omalle luokalle

5. Arvioin0 (suhteessa tavoi1eisiin):  
• itsearvioinLa 
• oppilaiden keskinäistä vertaisarvioinLa ja ryhmäarvioinLa 
• palauOeen saamista opeOajalta 
• sähköiset arvioinLtyökalut (mm. Qridi-ohjelma) 
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- Merkityksellinen 0edon rakentaminen:  
Oppijoilla on vahvat aja6elu- ja pää6elytaidot, sisältäen mm. tulkinnan, analysoinnin, syn-
teesin ja arvioinnin. Tietämyksen rakentaminen on syvällistä, monialaista ja oppiainerajat 
yli6ävää. Oppijat myös reflektoivat, arvioivat ja kehi6ävät oppimisprosessiaan, tuotoksiaan 
ja lopputuloksia.  

- Yhteisöllisen 0etämyksen muodostaminen:  
Oppijat aja6elevat ja työskentelevät yhdessä, hyötyen toisistaan.  Uusi luotu =etämys edis-
tää sekä yksilön e6ä yhteistä asiantun=juu6a. Yhdessä aja6elu myös varmistaa, e6ä uusi 
=etämys on sovelle6avissa todellisen maailman =lanteisiin. Oppijat osaavat kuvata, kuinka 
he aja6elevat yhdessä päästäkseen parempiin lopputuloksiin.  

- Omien ideoiden kokeilu, reflektoin0 ja toimeenpano:  
Oppijoilla on vahva kyky soveltaa kriiQstä aja6elua, logiikkaa ja pää6elyä arvioidakseen 
ideoitaan. He reflektoivat hyvin omia prosessejaan ja sitä, miten siirtää ja soveltaa =etä-
mystä uusiin =lanteisiin. He toimivat muu6aakseen asioita sen pohjalta, mitä ovat saaneet 
selville. Oppijat kykenevät esi6ämään, miten tämä au6aa heitä katsomaan oppimaansa 
uudella tavalla ‒ mikä syventää heidän oppimistaan. 

- Itseohjautuvuus:  
Oppijat ovat taitavia selvi6ämään, mitä heidän tulee oppia seuraavaksi ja löytämään tai 
luomaan itselle mahdollisuuden tähän. He myös pyytävät ak=ivises= palaute6a ymmär-
tääkseen paremmin, miten heidän tapansa ajatella ja opiskella au6aa heitä kehi6ymään. 
Oppimisprosessin aikana oppijat reflektoivat onnistumistaan tarvi6avien =etojen ja taitojen 
rakentamisessa, palau6een pyytämisessä. He osaavat joko muokata sen hetkistä oppimis-
kokemustaan tai suunnitella seuraavan tehtävän paremmin, jo6a oppiminen olisi tehokasta.  

- Pitkäjänteisyys, määrä0etoisuus ja sinnikkyys:  
Pitkäjänteisyys, määrä=etoisuus ja sinnikkyys näkyvät selväs= tavoissa, joilla oppijat lähes-
tyvät ja suori6avat tehtäviä ja ratkaisevat ongelmia. Kohdatessaan merki6ävän vastoin-
käymisen tai saadessaan odo6amatonta nega=ivista palaute6a oppijat jakso6avat työs-
kentelyään, reflektoivat ja lähestyvät asiaa määrä=etoises= ja sinnikkääs=, kunnes löytävät 
ratkaisun. Palaute6a pyydetään ja sitä hyödynnetään oppimismahdollisuutena. Oppijat 
ymmärtävät, miksi nämä luonteenpiirteet ovat tärkeitä merkityksellisen muutoksen aikaan-
saamiseksi työssä ja elämässä. 

- Itsesäätely ja vastuu oppimisesta:  
Oppijoiden itsesäätely on vahvaa ja he o6avat ennakoivas= vastuuta omasta oppimises-
taan. He osaavat selkeäs= kuvata, miten itsesäätely ja vastuullisuus vaiku6avat siihen, mi-
ten hyvin he pystyvät luomaan käy6ökelpoisia ratkaisuja, joilla on vaikutuksia heidän elä-
määnsä, työhönsä ja maailmaansa. He näkevät oppimisen olennaisena osana elämää.  

3.5.3.2 Kul;uurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

A. Koulukohtaisia järjestelyjä, toimenpiteitä ja periaa1eita 

KulOuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoihin pyrimme seuraavin järjestelyin, toimin 
ja periaaOein: 
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• Oman kehon hallinta tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisussa 

- Turvallisen oppimisympäristön luominen (taito ja rohkeus itseilmaisuun, käytöstavat, tunne-
taidot) 

- Ilmaisutaitojen kehi6äminen: esiintyminen ja taitava kielenkäy6ö - muillakin kielillä kuin 
äidinkielellä 

- Huomio hyvissä käytöstavoissa: tapakasvatuksen vuosikello 

- Epäonnistumisten ja turhaumien sietäminen; itselle nauramisen taito  

• Mielikuvituksen käy1ö ja kekseliäisyys  

- Omiin, luoviin, omaperäisiinkin ratkaisuihin kannustaminen eri oppiaineissa 

- Kouluelämää palvelevien käytäntöjen, innovaa=oiden, luominen yhdessä oppilaiden kanssa  

- Avoin ja turvallinen ilmapiiri kokeilemiselle 

- Käytöstä poiste6ujen tuo6eiden uusiokäy6öön kannustaminen 

• Omien juurien ja elinympäristön tunteminen; oman kul1uuri-iden0tee0n rakentaminen 

- Sukuhistoria, ko=paikkahistoria, alueellinen historia, Suomen historia, paikalliset ja kansalli-
set juhlat ja perinteet 

- Kris=llisen kul6uuriperinnön huomioiminen ja arvostaminen 

- Omien kul6uuristen tapojen ja merkitysten ymmärtäminen au6aa arvostamaan ja kun-
nioi6amaan toisenlaisista kul6uuritaustoista tulevia tapoja ja merkityksiä 

• Kul1uurisen moninaisuuden kunnioitus ja arvostus  

- Ihmiset eri puolilla maailmaa elävät eri tavalla; kul6uurillinen moninaisuus ei ole uhka, 
vaan erilaisuuteen tutustuminen globalisoituvassa maailmassa on väl6ämä6ömyys. 

- Toisen asemaan ase6umisen harjoi6eleminen, roolileikit, myötäelämisen kyvyn kehi6ämi-
nen 

- Teemapäivät (Eurooppa -päivä, Unesco jne.) 

- Kummioppilaat, kummikoulut ja muut kansainväliset yhteydet 

- Erilaisiin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin tutustuminen oppitun=en lisäksi myös osa-
na yleistä arvokasvatusta: Kuinka uskonnot vaiku6avat jokapäiväiseen elämäämme? 

- Microso^in NPDL-yhteistyön kau6a syntynyt kansainvälinen toiminta 
- Yhteistyö Oulussa toimivien seurakun=en ja kris=llisten yhdistysten kanssa, kuten Radio Dei, 

Lastenmissio, YWAM ja Toppila-Center. 
• Ihmisoikeuksien kunnioi1amiselle perustuva kul1uurinen osaaminen 

- EeQstä keskustelua oman ja muiden kul6uurien välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista: Mitkä 
ovat yleispäteviä, kaikkia koske6avia, ihmisyy6ä absoluuQsella tavalla huomioivia oikeuk-
sia ja velvollisuuksia?  

- Lasten oikeuksien julistukseen tutustuminen 

• Joustava toiminta koulun ulkopuolisissa erilaisissa ympäristöissä 
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- Joustavuu6a ja erilaisissa ympäristöissä tarvi6avaa käytöskoodistoa opitaan poistumalla 
luokkahuoneesta uusiin autenQsiin oppimisympäristöihin (esim. yritysvierailut, Timosen-
kosken luontokoulu, Tietomaa, erilaiset liikunta-, luonto- ja kul6uurikohteet) 

B. Laaja-alaisen osaamisen arvioin0kriteeristö (LIITE 13) 

Laaja-alaisen osaamisen arvioinLkriteeristöä käytetään kulOuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja 
ilmaisutaidon arvioinL- ja seurantavälineenä. Seuraavat esimerkit kuvaavat taitotasoa, jonka suhteen 
oppilasta arvioidaan.  

- Aja1elu globaaleina kansalaisina: 
Oppijat ovat kiinnostuneita globaaleista asioista ja ongelmista sekä haluavat edistää oi-
keudenmukaisuu6a ja kestävää elämäntapaa. He osallistuvat globaalien ilmiöiden poh=mi-
seen ja toimintaan sekä yksilöinä e6ä osana yhteisöä. He ymmärtävät paikkansa maail-
massa ja riippuvuuden toinen toisistamme. Heillä on selkeä ymmärrys rauhasta ja konflik-
teista sekä epäoikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvon puu6eesta.  He toimivat ak=ivises= 
muu6aakseen asioita.   

- Globaalien kysymysten poh0minen arvojen ja maailmankatsomuksen pohjalta / erilais-
ten maailmankatsomusten ymmärtäminen: 
Oppijoille on vahva käsitys omasta iden=tee=stä ja kul6uurista, ja he ymmärtävät, kuinka 
ne vaiku6avat heidän maailmankatsomukseensa. He ovat ennakkoluulo6omas= kiinnostu-
neita eri kul6uureista ja maailmankatsomuksista. He hyödyntävät ymmärrystään eri kult-
tuureista ja maailmankatsomuksista poh=essaan globaaleja kysymyksiä. Oppijat väli6ävät 
aidos= maapallosta ja sen asukkaista ja osoi6avat sen toiminnallaan. 

- Aito kiinnostus ja kyky ratkaista avoimia kansalaisuuteen lii1yviä ongelmia 
Oppijat lähestyvät mielenkiinnolla todellisia avoimia ongelmia, joilla on vaikutusta paikalli-
seen ja globaaliin kansalaisuuteen, vaikka ongelmiin sisältyykin useita epävarmuustekijöitä 
ja niihin ei ole yhtä oikeaa ennalta määrä6yä ratkaisua. He poh=vat mielellään avoimia ja 
jäsentymä6ömiä todellisia ongelmia ja etsivät niihin uusia näkökulmia. 

- Ihminen ja kestävä kehitys 
Oppijat ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannal-
ta. He osaavat tehdä ympäristöä suojelevia ja kestävää elämäntapaa tukevia ratkaisuja, 
jotka vaiku6avat maapalloon ja sen asukkaisiin.  He tuovat tämän aja6elun oppimiseensa 
ja työskentelyynsä. 

3.5.3.3. Itsestä huoleh9minen ja arjen taidot (L3) 

A. Koulukohtaisia järjestelyjä, toimenpiteitä ja periaa1eita 

Itsestä huolehLmisen ja arjen taitoihin pyrimme seuraavin järjestelyin, toimin ja periaaOein: 
• Omasta terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista huoleh0minen; yksityisyys ja henki-

lökohtaisten rajojen ase1aminen; tunnetaidot ja sosiaaliset taidot  

- Omaa ja yhteistä hyvinvoin=a edistävien ja hai6aavien tekijöiden tunnistaminen yhteis-
työssä koulun henkilökunnan, kouluterveydenhoitajan ja koulukuraa6orin kanssa. 
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- Kohtaaminen ja kyky dialogiin lähtee henkilökunnan tavasta kohdata toisensa ja oppilaat. 
Kohtaamisen taito on osa työyhteisön perusarvoja, turvallista toimintakul6uuria ja työhy-
vinvoin=a. Dialogin syntymisen keskiössä ovat hyvät tavat ja toisen kunnioi6aminen.  

- Terveyteen ja oppilashyvinvoin=in lii6yvät kartoitukset ja niiden tulosten huomioiminen 
käytännön arjessa 

- Kouluruokailussa käyte6ävä kasvispaino6einen ns. ravinto=heä ruoka  

- Hygieniapassin suori6aminen yläkoulussa 

- KuntoPlus –suunnitelma: Liikkuva koulu –osallisuuden kau6a pyrimme löytämään kaikille 
oppilaille oman liikuntaharrastuksen  

- ”Alakko nää mua?” -kaveritaitojen kehi6äminen  

- Käytetään erilaisia tunnetaito-ohjelmia, joita ope6ajat käy6ävät omien to6umusten ja 
mieltymystensä perusteella (Askeleet, Muksuoppi, Kiva-koulu jne.). 

- Henkilökohtaisten rajojen ase6amisen ope6eleminen tunnekasvatusharjoitusten avulla  

- Hyvät käytöstaidot: Koululle laaditaan tapakasvatusohjelma ja tapakasvatuksen vuosikello 

• Oppilaan itsetuntemuksen ja -luo1amuksen vahvistaminen 

- Realis=sten tavoi6eiden ase6aminen 

- Erilaisten oppimistapojen käy6äminen – omien vahvuuksien löytäminen 

- Monipuolinen arvioin=: sähköinen arvioin=, itse-, ryhmä- ja ope6ajajohtoinen arvioin= 

- Posi=iviset ja kannustavat palau6eet 

- Panostaminen ryhmäytymiseen 

- Erilaiset rooliharjoitukset 

• Kyky toimia turvallises0 liikenteessä 

- Koulu on lähikoulu vain muutamille oppilaille, joten koulumatkat sujuvat pääsääntöises= 
vanhempien kyyditsemänä tai omatoimises= bussilla matkaten. Bussipysäkkikäy6äytymi-
nen ja hyvien tapojen nouda6aminen bussissa lii6yvät läheises= liikenneturvakoulutukseen 

- Oppilaat liikkuvat runsaas= koulupäivän aikana, koska opetusta järjestetään kolmella eri 
koululla: liikennesääntöihin ja turvalliseen liikkumiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota  

  

• Taito selvitä teknologisoituneessa arjessa; teknologian vastuullinen ja eeZnen käy1ö 

- Oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, sen monimuotoisuu6a ja merkitys-
tä omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa.  
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- Teknologia haastaa miltei kaikessa: TV-kapulan toimintaperiaa6eet on hyvä tuntea, oman 
puhelimen teknologian tunteminen lisää sen monipuolista käy6ämistä, =etokoneen käy6ö-
järjestelmistä ja ohjelmista on tarpeen =etää…   

- Teknologian vastuulliseen käy6ämseen lii6yy myös itsekurin ope6aminen 

• Oman talouden hallinta ja kestävä kulu1aminen  

- Kulu6ajataidot: oppilaat toimivat vastuullises= osto=lanteissa ja tuntevat oikeutensa kulut-
tajana. He arvioivat tuo6eiden ja palvelujen turvallisuu6a ja laatua sekä nouda6avat käyt-
töohjeita ja varoituksia (ko=talous ja yhteiskuntaoppi) 

- Oman talouden hallintaa harjoitellaan 1.-4. luokkalaisten osalta ns. Keke-kioskin avulla 5.-6. 
sekä 7.-9. luokkalaisten erilaisten luokkaretkihankintojen myötä  

- Mainonnan merkitystä niin hyvässä kuin pahassa pohditaan laaja-alaises=; luokkaretkiin 
valmistautuvat luokat harjoi6elevat aivan konkreeQsella tasolla omien tuo6eidensa mai-
nostamista.  

- Vuosi6aiset joulumyyjäiset rakentuvat pitkäl= vanhojen tarve-esineiden ja materiaalien 
uusiokäy6öön. 

- Koulun kaikki kalusteet ovat kierrätystavaroita ja kaikki hankinnat tehdään perusteellisen 
harkinnan jälkeen. Oppilaat oppivat käytännön kouluarjessa, kuinka kestävän elämäntavan 
valintoja tehdään.  

• Kestävän elämäntavan rakentaminen; ympäristön hyvinvoinnista huoleh0minen 

- Kris=lliseen arvokasvatukseen kuuluu kohtuullisuus ja kiitollisuus. Kestävä elämäntapa on 
kirjoite6u vahvas= toimintakul6uuriimme. 

- Kestävän kehityksen suunnitelma (LIITE 9) 

• Vastuullisuus omasta ja yhteisestä työstä 

- Vastuullisuuteen lii6yy vapau6a ja vapauteen lii6yy riskejä sen väärinkäytöstä. Vapau6a 
oman työn suunni6eluun, toteutukseen ja arvioin=in pitää kuitenkin antaa ja minimoida 
muilla tavoin riskejä (esim. luo6amuskehä –aja6elu, jossa omatoimiseen ja vastuulliseen 
työskentelyyn kykenevät saavat enemmän vapauksia oman työskentelynsä rytmi6ämiseen 
ja toteu6amiseen) 

- Ko=työlista: kaksi kertaa lukuvuodessa toteutetaan kodin ja koulun yhteistyönä 1-6 oppilai-
den kanssa viikon jakso, jonka aikana oppilaat tekevät erilaisia ko=töitä  

• Ajankäytön hallinta  

- Kouluarki on jatkuvaa ajankäytön hallinnan ope6elua. Tärkeää on pitää aikatauluista kiinni, 
mu6a yhtä tärkeää on ope6aa realis=sia suunnitelmia ajankäytölle. Tämä on tärkeää eten-
kin urakkatyöskentelyssä, jolloin oppilaat saavat itse suunnitella työskentelynsä laajuuden 
ja rytmin – toki ope6ajan ohjauksessa.  

B. Laaja-alaisen osaamisen arvioin0kriteeristö (LIITE 13) 
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Laaja-alaisen osaamisen arvioinLkriteeristöä käytetään itsestä huolehLmisen ja arjen taitojen arvioinL- 
ja seurantavälineenä. Seuraavat esimerkit kuvaavat taitotasoa, jonka suhteen oppilasta arvioidaan.  

- Työskentely keskinäisriippuvaisessa ryhmässä: 
Oppijat osaavat kuvata, kuinka he työskentelevät keskinäisriippuvaises= =imin vastuullisina 
jäseninä. He osoi6avat vahvaa ja synergistä keskinäisriippuvaista työskentelykykyä tavalla, 
joka ei ainoastaan hyödynnä =imin jokaisen jäsenen vahvuuksia, vaan lisäksi tarjoaa jokai-
selle mahdollisuuksia kehi6ää näitä vahvuuksia ja oppia uusia taitoja. Merki6ävistä pää-
töksistä keskustellaan syvällises= ja =imi varmistaa, e6ä jokaisen vahvuudet ja näkökulmat 
huomioidaan, jo6a löydetään paras mahdollinen, kaikkia hyödy6ävä ratkaisu.  
  

- Vuorovaikutus- ja 0imityötaidot: 

Oppijat osaavat selkeäs= kuvata, miten jae6u vastuu työstä ja sen tuloksista läpäisee koko 
tehtävän. Vahvat kuuntelemisen, fasilitoinnin ja tehokkaan =imityön taidot varmistavat, 
e6ä kaikkien näkemykset huomioidaan työskentelyn tavoissa ja työn tuloksissa. 

- Sosiaaliset, emo0onaaliset ja kul1uurien välisen vies0nnän taidot 
Oppijoilla on vahva tuntemus itsestä, ymmärrys siitä mistä oma katsantokanta tulee, ja 
miten se eroaa muiden katsantokannasta. He kuuntelevat tarkkaavaises=, eläytyvät toisten 
tunteisiin ja näkemyksiin ja käy6ävät näitä rikastaakseen omaa oppimistaan. Tiimin jäseni-
nä he työskentelevät tehokkaas= tukien, rohkaisten, haastaen ja kasva6aen, eivät vain it-
seään, vaan myös muita. Oppijat kommunikoivat hyvin eri kul6uurien ja =eteenalojen välil-
lä. Heidän kykynsä ymmärtää erilaisia näkemyksiä ja ase6ua toisen asemaan ‒ ja oman 
toiminnan muu6aminen tämän perusteella ‒ edistää selkeäs= =imityötä. 

- Ryhmädynamiikan ja ongelma0lanteiden hallinta 
Oppijoilla on selkeä ymmärrys siitä, mihin erilaiset näkemykset voivat perustua. Oppijat 
osaavat ilmaista omia näkemyksiään rohkeas= ja selkeäs= ja osaavat ase6ua toisen ase-
maan kuunnellakseen ja oppiakseen muilta. He kunnioi6avat ja o6avat huomioon erilaisia 
näkemyksiä, mikä rikastaa sekä omaa e6ä muiden oppimista ja aja6elua, ja mahdollistaa 
=imin etenemisen yhdessä vali6uun suuntaan. 

3.5.3.4 Monilukutaito (L4) 

Monilukutaidon toteutumisen seuraamisen menetelminä toimivat pitkälL samat menetelmät kuin 
kohdassa Aja6elu ja oppimaan oppiminen. Monilukutaito tavoiOeena tähtää taitoihin, joiden avulla 
sirpaleista maailmaa voidaan lähestyä halliOavina ja ymmärreOävinä kokonaisuuksina. Tulkinta ja ym-
märtäminen ovat sen avainlauseita. Jokainen opeOaja lähestyy monilukutaitoa oman oppiaineensa nä-
kökulmasta, muOa monilukutaidon kehiOyminen luo perustaa muulle oppimiselle ja opiskelulle. Moni-
mediaisten oppimisympäristöjen käyOäminen laajentaa mahdollisuuksia dokumentoinLin ja seuran-
taan. TeksLen tuoOaminen vaaLi jatkuvasL kehiOyvien laiOeistoiden, muuOuvien sovellusten ja erilais-
ten verkkotoimintaympäristöjen hallintaa, mihin Oulun krisLllinen koulu on varautunut henkilökuntaa 
kouluOamalla. 
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A. Koulukohtaisia järjestelyjä, toimenpiteitä ja periaa1eita 

Monilukutaito on usean erillisen lukutaidon yläkäsite (kulOuurinen, teknologinen, kuvallinen ja visuaa-
linen lukutaito; globaali-, Letokone- ja medialukutaito; mainontaan liiOyvä lukutaito). Opetuksessa lue-
taan, tulkitaan ja ilmaistaan näihin monilukutaidon osa-alueisiin kuuluvaa Letoa.  

Monilukutaidon kehiOymiseen pyritään seuraavin järjestelyin, toimin ja periaaOein: 
• Laaja-alainen käsitys teks0stä  

- Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla teks=en kirjoa kaik-
kien oppiaineiden opetuksessa. Laaja-alaisuus yli6ää ja yhdistää oppiainerajoja. Teksteillä 
tarkoitetaan sanallisten, kuvallisten, audi=ivisten, numeeristen ja kinesteeQsten symboli-
järjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää =etoa.  

• Taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuo1aa, esi1ää ja arvioida 0etoa eri muodoissa, ympä-
ristöissä ja 0lanteissa sekä erilaisten välineiden avulla 

- Kuva6u tarkemmin kohdassa Aja6elu ja oppimaan oppiminen (kohdassa 3.4.3.1) 
- Interne=n käy6äminen 
- Tietokoneohjelmien käy6äminen: esim. teks=n- ja kuvankäsi6elyohjelmat, Ekapeli, Opinai-

ka, Molla abc, Kodu-koodausohjelma 
- Yhteinen oppimisalusta Peda.net 
- Sosiaalisen median vastuullinen käy6äminen: verkkojulkisuuden seuraukset pitää olla oppi-

laiden =edossa. 
- Erilaiset tvt-kerhot (=etokone, media, koodaus) 
- Kommunikoin=taidot, sosiaalisten käytäntöjen hallinta ja lainsäädännön tunteminen  

• KriiZsen aja1elun ja oppimisen taitojen kehi1äminen 

- Kuva6u kohdassa Aja6elu ja oppimaan oppiminen (kohdassa 3.4.3.1) 

• Taito tarkastella eeZsiä ja esteeZsiä kysymyksiä 

- Tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymyksiin tutustuminen ja niiden nouda6aminen 

- Teks=t koostuvat kirjoituksen lisäksi äänistä, kuvista, videoista tai muista merkityksiä välit-
tävistä elementeistä, joissa luova suunni6elu ja esteeQsyys korostuvat. 

- Luovuus ja esteeQsyys tulevat ilmi ala= muu6uvien teks=lajien luovana tuo6amisena ja 
yhdistelynä, sisäises= mo=voituneina luovina toimintatapoina sekä ala= uu6a etsivänä, 
leikkivänä ja uteliaana asenteena. 

• Arkikielen käytöstä koh0 0edonalojen kielen ja esitystapojen hallintaan 
- Kul6uurinen lukutaito, ympäristölukutaito, työelämään lii6yvät teks=t, kulu6aja- ja talous-

osaaminen, gallupit, kuvanlukutaito, medialukutaito 
- Oppilaita rohkaistaan käy6ämään monilukutaitoaan vaiku6amiseen ja osallistumiseen 

omassa elinympäristössä, mediassa ja yhteiskunnassa.   
• Erilaisista teksteistä nauZminen; rikas teks0ympäristö ja sitä hyödyntävä pedagogiikka 

- Lasten elokuvat, musiikki, lorut jne.  

- Kirjastovierailut ja kirjavinkkaukset 

- Kirjallisuusdiplomit eri vuosiluokille 
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- Oulun kaupungin kul6uuritarjonta ja kul6uuripassi  

• Yksin ja yhdessä työskentely  

- Vaikka =imityöskentely kasvaa tulevaisuudessa, niin osalle oppilaista yksin työskentely on 
luontevampaa. Pitää opetella työskentelemään niin yksin kuin ryhmässäkin. 

- Kirjoi6aminen ei ole vain yksilötaito, vaan enenevässä määrin sosiaalinen taito. Kirjoi6a-
minen on usein ak=ivista toimimista interne=n osallisuuden kul6uurissa erilaisten yhteisöi-
den jäsenenä. Teks=ä tuotetaan välillä myös yhteisöllisenä prosessina. 

- Ryhmän yhteinen tekeminen, keskusteleminen ja poh=minen tukevat taitojen ja aja6elun 
oppimisen lisäksi myös oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehi6ymistä, osallisuuden tunteen 
vahvistumista sekä posi=ivisen itsetunnon kehi6ymistä.  

- Oppilaan oman aja6elun tekeminen näkyväksi johtaa oppilasta syvällisempään oman op-
pimisen ymmärtämiseen (=kielentämistä). 

- Väi6elytaidot (keskustelutaidot, kuunteleminen, argumentoin=taidot, mielipiteen peruste-
lut)  

- Ryhmätyötaidot, yhteisöllinen oppiminen, vertaisope6aminen 

- Tiimipedagogiikan hyödyntäminen 

- Yhteisiä oppimisalustoja mm. Peda.net One Drive, Pedanet, Moodle, Opinaika, Google 
Classroom  

• Oppilaille merkitykselliset teks0t, omat tulkinnat maailmasta 

- Valinnanvapau6a itselle merkityksellisiin teksteihin 

- Oma tuo6aminen: teks=t, kuunnelmat, videot, blogit, YouTube  

- Päiväkirjan ja porkolion kaltainen Minä-vihko 

- oppilaiden tuo6ama oma E-kirjasto (esim. Book Creator) 

- Sähköinen koululeh=  

- Kouluesi6elyvideot oppilaslähtöises= ja oppilastyönä 

- Fanifik=o –teks=t 

B. Laaja-alaisen osaamisen arvioin0kriteeristö (LIITE 13) 

Laaja-alaisen osaamisen arvioinLkriteeristöä käytetään monilukutaidon arvioinL- ja seurantavälineenä. 
Seuraavat esimerkit kuvaavat taitotasoa, jonka suhteen oppilasta arvioidaan.  

- Erilaisten vies0ntätapojen tarkoituksenmukainen käy1ö 
Oppijat ymmärtävät, valitsevat ja käy6ävät erilaisia vies=ntätapoja ja työkaluja yhtenäi-
seen ja tarkoituksenmukaiseen vies=ntään. Vies=ntä on ymmärre6ävä ja johdonmukainen 
kokonaisuus sen sijaan, e6ä se olisi yksi6äinen ajatus. 
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- Vies0ntätaidot 
Oppijat ovat taitavia tunnistamaan, mikä innostaa, mo=voi tai vetoaa yleisöön, jo6a vies=l-
lä on vaikutusta. Oppijat hyödyntävät erilaisia strategioita luodakseen vaiku6avaa ja mie-
leen jäävää vies=ntää, jolla voi muu6aa kohdeyleisön aja6elua ja toimintaa. Oppijat pyytä-
vät palaute6a ja mukau6avat ja muokkaavat vies=ntäänsä sen perusteella. 

- Mul0modaalinen vies0ntä 
Oppijat osaavat käy6ää erilaisia strategioita kootakseen =etoa yhtenäiseksi, ymmärre6ä-
väksi kokonaisuudeksi. Oppijat ymmärtävät, e6ä vies=nnän tehtävä on punoa yhteenkuulu-
vat ideat ja ajatukset johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. He osaavat määritellä, mikä on 
vies=n ydin ja =etävät, millä keinoilla sen saa onnistunees= vies=6yä. Oppijat osaavat tai-
tavas= yhdistää vies=nnässään huumoria, faktoja ja yllätyksellisiä ja jänni6äviä elemen6ejä 
saavu6aakseen yleisön huomion ja vakuu6aakseen heidät. 

- Vies0nnän kehi1äminen reflek0on ja oppimisprosessin avulla/kau1a 
Oppijat ovat taitavia vies=jöitä, jotka ennakoivas= arvioivat vies=ntänsä tehokkuu6a ja 
reflektoivat sitä huolellises= monesta näkökulmasta. He löytävät tehokkaita keinoja vahvis-
taa vies=nnän vaiku6avuu6a, erityises= heterogeenisissä ja monialaisissa ryhmissä. Tällä 
tasolla ryhmät löytävät taitavas= synergisiä yhteistyötapoja, jotka edesau6avat uusien 
ideoiden syntymistä ja jakamista ja minimoivat vies=nnän esteitä.  

3.5.3.5 Tieto- ja vies9ntäteknologinen osaaminen (L5) 

A. Koulukohtaisia järjestelyjä, toimenpiteitä ja periaa1eita 

Tieto- ja viesLntäteknologinen osaamisen kehiOymiseen pyritään seuraavin järjestelyin, toimin ja peri-
aaOein: 

• Oppilaita ohjataan ymmärtämään 0eto- ja vies0ntäteknologian käy1ö- ja toimintaperiaat-
teita ja keskeisiä käsi1eitä sekä kehi1ämään käytännön tvt-taitojaan  

- Oppilaita kannustetaan =eto- ja vies=ntäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimis-
tehtävissä. Tvt on väline tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi, kehi6ää aja6elua ja op-
pimisen taitoja. Oppilaat ymmärtävät tähän lii6yvät mahdollisuudet oman iden=tee=n ra-
kentumisessa.  

• Oppilaita opastetaan käy1ämään 0eto- ja vies0ntäteknologiaa vastuullises0, turvallises0 
ja ergonomises0 

- Tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymyksiin tutustuminen ja niiden nouda6aminen 
- Oppilaat oppivat, mitä seurauksia vastuu6omasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. 

Opetuksesta vastaavat sekä henkilökunta e6ä koulupoliisi.  
- Oppilaat oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta =etoturvariskeiltä ja vältytään =edon 

häviämiseltä.  
- Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen henkilökun-

nan, kouluterveydenhoitajan ja fysioterapeu=n toimesta  
• Oppilaita opetetaan käy1ämään 0eto- ja vies0ntäteknologiaa 0edonhallinnassa sekä tutki-

vassa ja luovassa työskentelyssä 
- Oppilaat harjaantuvat systema=soimaan, organisoimaan ja jakamaan =edostoja sekä val-

mistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäises= ja yhdessä 
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- Oppilaita ohjataan monipuoliseen =edon hankintaan ja tuo6amiseen sekä =etolähteiden 
monipuoliseen käy6öön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan 
lähdekriiQsyy6ä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden tapaa toimia ja tuo6aa =etoa.  

• Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoi1elevat tvt:n käy1ämistä vuorovaikutuksessa ja ver-
kostoitumisessa. 

- Toteutetaan tvt-lai6eisiin ja =etokoneohjelmiin lii6yvää yhdessä oppimista 
- Hyödynnetään oppilasosaamista antamalla oppilaille mahdollisuus ope6aa toisia ja sanoit-

taa näin omaa osaamistaan 
- Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen 

merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Hyödynnetään opetuk-
sessa =imipedagogiikkaa.  

- Harjoitellaan =eto- ja vies=ntäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovai-
kutuksessa ja opitaan hahmo6amaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa 
maailmassa: Kansainväliset kummikoulut ja kummioppilaat sekä Microso^in NPDL-yhteis-
työn kau6a syntyneet kansalliset ja kansainväliset yhteydet 

• Tvt:n yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään 

- Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia 
kestävään kehitykseen. 

B. Laaja-alaisen osaamisen arvioin0kriteeristö (LIITE 13) 

Laaja-alaisen osaamisen arvioinLkriteeristöä käytetään Leto- ja viesLntäteknologiataidon arvioinL- ja 
seurantavälineenä. Seuraavat esimerkit kuvaavat taitotasoa, jonka suhteen oppilasta arvioidaan.  

- Aja1elu ja oppimaan oppiminen: 
Oppijat hyödyntävät digitalisaa=ota luontevas= ja tehokkaas= työskentelyssään antaak-
seen oikea-aikaista palaute6a sekä syventääkseen oppimisprosessin tehokkuu6a, laatua ja 
merki6ävyy6ä. Oppijat osaavat kuvata, miten mikäkin digitaalinen ratkaisu on au6anut 
oppimisprosessin reflektoinnissa tavoilla, jotka eivät muuten olisi olleet mahdollisia. He 
osaavat soveltaa tätä ymmärrystä uusissa ja erilaisissa konteksteissa. 

- Globaali kansalaisuus: 
Oppijat hyödyntävät digitaalisuu6a luontevas= ja tehokkaas= työskentelyssään syventääk-
seen oppimisprosessin globaalia, kul6uurista ja ympäristöä tukevaa näkökulmaa. Oppijat 
osaavat kuvata, miten digitaaliset ratkaisut ovat parantaneet tuotosten tai ratkaisujen laa-
tua sekä edistäneet yhdenvertaisuu6a, oikeudenmukaisuu6a ja kestävää elämäntapaa eri 
kul6uureissa. Oppijat osaavat soveltaa tätä ymmärrystä uusissa ja erilaisissa 
konteksteissa.   

- Tiimityötaidot: 
Oppijat osaavat selkeäs= kuvata, kuinka digitaaliset ratkaisut ovat edistäneet =imin jäsen-
ten riippuvaisuu6a toisistaan, syventäneet yhteisöllisyy6ä, lisänneet jaetun vastuun tunnet-
ta ja parantaneet =imin kykyä tehdä merki6ävät päätökset yhdessä.   

- Vies0ntä ja vuorovaikutustaidot: 
Oppijat hyödyntävät digitalisaa=ota luontevas= ja tehokkaas= työskentelyssään syventääk-
seen ja vahvistaakseen vies=nnän tehoa, tavoi6avuu6a ja lisäarvoa sekä oppijoiden omas-
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ta e6ä kohdeyleisön näkökulmasta. Oppijat osaavat kuvata, miten digitaaliset ratkaisut 
ovat parantaneet vies=nnän vaiku6avuu6a ja lisänneet todennäköisyy6ä sille, e6ä yleisö 
käy6ää ryhmältä oppimaansa ja osaa myös soveltaa =etoa muissa konteksteissa.   

- Luovuus: 
Oppijat hyödyntävät digitaalisia ratkaisuja luontevas= ja tehokkaas= työskentelyssään löy-
tääkseen ja kehi6ääkseen luovia ideoita ja tukeakseen tehokasta toiminnan johtamista. 
Oppijat osaavat kuvata, miten digitaaliset ratkaisut ovat au6aneet toimimaan luovas= ta-
voilla, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. He osaavat soveltaa oppimansa myös muihin 
konteksteihin.   

- KriiZnen aja1elu 
Oppijat hyödyntävät digitalisaa=ota luontevas= koko tehtävän ajan syventääkseen yhdessä 
aja6elun merkitystä ja laatua. Oppijat osaavat yksityiskohtaises= kuvata, kuinka digitaali-
suuden hyödyntäminen on tehostanut heidän kykyään ajatella, ja kykyä soveltaa tätä ym-
märrystä uusiin ja erilaisiin käy6ökohteisiin.   

3.5.3.6. Työelämätaidot ja yri;äjyys (L6) 

Yksityiskoulussa yriOäjähenkisyys on ikään kuin sisään kirjoiteOu koulun toimintakulOuuriin. Henkilös-
tön yriOeliäisyys, virheitä pelkäämäOömät kokeilut, innovaLivisuus ja kannustavuus ovat tavoiOeita. 
Kouluelämää palveleva tuotekehitys on laajemminkin krisLllisten koulujen arkea, johon osallistetaan 
myös oppilaat ja huoltajat sekä kolmannen sektorin yhteistyökumppanit. Henkilökunta on korostetun 
Letoinen oman esimerkin vaikutuksesta oppilaiden työelämätaitojen omaksumiseen.  

Oulun krisLllinen koulu on ollut mukana laaLmassa Pohjois-Pohjanmaan seutukunnallista yriOäjyyskas-
vatussuunnitelmaa. Osa henkilökunnastamme on myös suoriOanut Tuotekehitystyön erikoisammag-
tutkinnon kehiOäen erilaisia kouluelämään liiOyviä tuoOeita, innovaaLoita. Kyseisten osallistumisten 
hedelmänä on syntynyt koulumme oma YriOäjyyskasvatus –suunnitelma (LIITE 20). 

A. Koulukohtaisia järjestelyjä, toimenpiteitä ja periaa1eita 

Työelämätaitojen ja yriOäjyyden kehiOymiseen pyrimme seuraavin järjestelyin, toimin ja periaaOein: 
• Kiinnostus ja myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan; työn ja sen tulosten arvosta-

minen 

- Ope6aja toimii mallina ja esikuvana ja väli6ää omailla toimillaan paljon myönteistä asen-
ne6a työhön ja työelämään 

- Työelämätaitoja opitaan huoleh=malla omaan kouluelämään lii6yvistä tehtävistä  

- Koulun tehtävänä on järjestää innostavaa opetusta ja harjoi6aa omaa itsereflek=ota toi-
mintakul6uurinsa suhteen  

- Oppilaita opetetaan arvostamaan omia töitään ja tuotoksiaan  

- Kestävä Kehitys –kioski (Keke-kioski) avulla innostetaan oppilaita läksyjen tekoon  
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• Itsenäinen työskentely, asioihin tar1uminen oma-aloi1eises0, järjestelmällinen ja pitkäjän-
teinen työskentely, sisukas loppuunsaa1aminen  

- Joustava asenne erilaisiin muutoksiin, luovaa hei6äytymistä haasteita koh= niin ope6aja- 
kuin oppilastasolla 

- Epäonnistumisten ja pe6ymysten kohtaaminen ja niiden ylikäyminen ope6ajan tukemana 

- Erilaisten juhlien järjestäminen, joissa oppilaiden osuu6a suunni6elussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa korostetaan 

- Urakkatyöskentely, jossa oppilas ase6aa itse laadullisia ja määrällisiä tavoi6eita oppimisel-
leen   

• Taito suunnitella omia työprosesseja, arvioida ajankäy1öä, ennakoida mahdollisia vaikeuk-
sia, ase1aa hypoteeseja, kokeilla ja tehdä johtopäätöksiä 

- Toteutuu kaikessa koulutyöskentelyssä; kuva6u tarkemmin kohdassa Aja6elutaidot ja op-
pimaan oppiminen (kohdassa 3.4.3.1) 

• Työelämätuntemuksen kasvaminen: lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteiden ja keskeis-
ten toimialojen tunteminen 

- Tutustutaan koulussa, ko=kaupungissa ja ko=maassa esiintyviin amma6eihin ja yri6äjyy-
den muotoihin 

- Yritysvierailut ja –vierailijat 

- Koulumme omat yri6äjäkummit 

- Oulun kaupungin työelämäluotsit 

• Tutustuminen konkreeZses0 työelämään, kokemukset työnteosta sekä yhteistyöstä niin 
koulussa kuin koulun ulkopuolisen toimijan kanssa 

- TET-jaksot 

- TeQSeQ –työelämäkoulutus (LIITE 20) 

- Yrityskylävierailu 6. luokalla 

- Oulun kris=llisen koulun kesäkoulu –käytännöt  

• Oman amma0llisen kiinnostuksen kohteiden kartoitus, perustellut jatko-opintovalinnat 

- Toteutuu oppilaanohjauksen yhteydessä 

- Vuosi6aiset Työtä elämään –messut 

• Yri1äjyys, riskien arvioin0 ja tutustuminen projek0en kau1a 

- Oman yri6eliäisyyden ja omien tuotosten välisen yhteyden ymmärtäminen 

- Oppilaan yri6eliäisyyden huomioiminen ja siitä palkitseminen 

- Pienimuotoiset koulun sisäiset harjoitusyritykset 

- Kesäyri6äjyys 
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• Kielitaidon merkityksen oivaltaminen osana työelämätaitoja  

- Korostetaan läpi perusopetuksen; kieliopinnot alkavat jo esikoulussa 

- Sujuva itsensä ilmaiseminen omalla äidinkielellä niin kirjallises= kuin suullises=kin; ymmär-
retyksi tuleminen on tärkeä osa verkostoituvaa työelämää  

• Oma rooli osana kokonaisuu1a, vastavuoroisuus ja ponnistelu yhteiseksi hyväksi; yhdessä 
työskenteleminen, verkostoituminen, vuorovaikutustaidot 

- Yhteistyökumppanit: Oulun kaupungin koulut, kaikki Suomen kris=lliset koulut, Oulun Diako-
niaopisto, Oulun Oppisopimustoimisto, Oulun kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi, koulum-
me yri6äjäkummit… 

- Yhteisöllinen oppiminen - =imipedagogiikka 

Oman kokonaisuutensa koulumme työelämätaitojen opetuksessa muodostaa yläkoululaisten oma va-
rainkeruu, jonka tavoiOeena on toteuOaa luokkaretki ulkomaille 9. lukuvuoden aikana. Luokkaretki 
haastaa monenlaiseen omatoimirahoitukseen:   

• kahvitukset erilaisissa koulun Llaisuuksissa 
• erilaisten tuoOeiden myymiset (joulukorLt, pikkuleivät, wc-paperit jne.) 
• pihojen siivoaminen ja ikkunoiden peseminen 
• joululahjapaketoinnit 
• kierrätyskirpputorit 
• syntymäpäivien järjestäminen koululla ohjelmineen ja tarjoiluineen 1.-4. luokkalaisille 

B. Laaja-alaisen osaamisen arvioin0kriteeristö (LIITE 13) 

Laaja-alaisen osaamisen arvioinLkriteeristöä käytetään työelämätaitojen ja yriOäjyystaitojen kehiOymi-
sen arvioinL- ja seurantavälineenä. Seuraavat esimerkit kuvaavat taitotasoa, jonka suhteen oppilasta 
arvioidaan.  

- Yri1äjyys ja yri1äjämäinen asenne  
Oppijoilla on vahva yri6äjämäinen asenne, jonka avulla he löytävät hyödyllisiä uusia ratkai-
suja ja ovat taloudellises= mahdollisia. He osaavat nähdä, miltä tulevaisuus voi näy6ää ja 
ovat taitavia saa6amaan osaavia ihmisiä yhteen luodakseen ratkaisuja todellisiin ongelmiin 
tai luomaan mahdollisuuksia parantaa elämänlaatua. Oppijoiden yri6äjämäinen suhtautu-
minen ilmenee innovaa=oina, kykynä visioida ja o6aa riskejä sekä onnistumisen asenteena.   

- Kyky tehdä toimintaa ohjaavia kysymyksiä  
Oppijoiden =edonhankinnan taidot ja tutkiva ote ovat vahvat. He osaavat tunnistaa todelli-
seen maailmaan lii6yviä ongelmia, määritellä niitä ja etsiä useita näkökulmia niiden ratkai-
semiseksi. Oppijat osaavat esi6ää olennaisia kysymyksiä, löytää perusteluita ja tehdä poh-
dintoja aiheesta. Oppijat ovat omaksuneet tärkeitä aja6elun ja oppimaan oppimisen taito-
ja, yhteistä hyvää edistäviä arvoja ja asenteita. Oppijat kykenevät suunni6elemaan tutkivaa 
prosessia ymmärtääkseen ongelman sen todellisessa konteks=ssa. 

- Uusien ideoiden ja ratkaisujen kehi1äminen 
Oppijat kykenevät haastamaan vallitsevan =lan. He käy6ävät taitavas= erilaisia luovan 
aja6elun strategioita kehi6ääkseen uusia innova=ivisia mahdollisuuksia. He o6avat aja6e-
lussaan riskejä, poh=vat ja kehi6ävät ak=ivises= innova=ivisia, itsenäisiä ideoita, myös 'vil-
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lejä arvauksia' jotka eivät väl6ämä6ä onnistu. Oppijat osaavat rohkaista toisiaan ja o6aa 
huomioon muiden ideat, ja löytävät helmiä epätavallisistakin ratkaisuista. Kasvava ymmär-
rys käytännöllisestä, todellisen maailman ulo6uvuudesta kohdentaa ratkaisut ongelman 
y=meen ja tuo6aa aitoa lisäarvoa. 

- Toiminnan johtaminen 
Oppijat osaavat taitavas= kyseenalaistaa vallitsevan =lan siten, e6ä innostavat ihmiset mu-
kaan syvällisen muutoksen tekemiseen. Oppijoilla on vahvat toiminnan johtamisen taidot ja 
posi=ivinen onnistumisen asenne, joka tar6uu myös muihin ryhmän jäseniin. He osaavat 
organisoida prosessin selkeäs= siten, e6ä jokainen ryhmän jäsen pystyy työskentelemään 
omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaises=. Sen lisäksi, e6ä heillä on 
vahvat toiminnan johtamisen taidot, heillä on rohkeu6a pyrkiä tavoite6a koh= inspiroiden 
ja innostaen muita samaan. He uskovat onnistumiseen ja heillä on periksi antama6omuu6a 
sekä kykyä neuvotella tarvi6avat ratkaisut. 

3.5.3.7. Osallistuminen, vaiku;aminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

A. Koulukohtaisia järjestelyjä, toimenpiteitä ja periaa1eita 

Osallistumisen, vaikuOamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen oppimiseen pyritään seuraavin 
järjestelyin, toimin ja periaaOein: 

• Osallistumisen taidot, ak0ivisena kansalaisena toimimisen taidot; kiinnostus kouluyhteisön 
ja yhteiskunnan asioihin; oikeus osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukai-
ses0 

- Oppilaskunnat: koulussa toimii kaksi oppilaskuntaa (luokat 3-5, 6-9) 
- Kouluruokailujärjestelyt – ruokapalvelun yhteisöllinen kehi6äminen: oppilailla on mahdolli-

suus demokraaQses= äänestämällä vaiku6aa siihen, millainen 6-viikon kouluruokalistamme 
on. 

- Välkkärit: yläkouluoppilaat järjestävät välitun=liikuntaa alakoulun oppilaille 
- Kummitoiminta: kaikilla koululla luokilla on oma kummiluokka ja kummioppilaat 
- Vertaisoppiminen: isojen oppilaiden järjestämät opetustuokiot pienemmille oppilaille 
- Teemapäivien ja erilaisten juhlien suunni6eluprosessiin osallistuminen varsinaisen osallis-

tumisen lisäksi 
• Oppilaat osallistuvat oman opiskelun, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunni1e-

luun, toteu1amiseen ja arvioin0in 
- Oppilaat osallistetaan opetus- ja arvioin=menetelmien valintaan 
- Läksyjen tekeminen: oppilaille annetaan läksyjä ja velvoitetaan niiden tekemiseen 
- Omista tehtävistä ja tavaroista huoleh=minen  
- Oppilaat ovat mukana suunni6elemassa uu6a koulukiinteistöä ja sen oppimisympäristöjä 
- Oppilailla on mahdollisuus osallistua oman luokkansa sisustamiseen  
- Kehi6ymissuunnitelma: kaikille oppilaille laaditaan henkilökohtainen kehi6ymissuunnitel-

ma, jossa kuvataan oppilaan itsensä ase6amia tavoi6eita ja haasteita oppimiselleen. Kehit-
tymissuunnitelmassa on kirja6una myös oppilasta ope6avien yhteinen koon= oppilaan 
myönteisistä ominaisuuksista.  
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• Tietoa ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaiku1amisjärjestelmistä, kei-
noista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella  

- Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaat saavat teoreeQsta =etoa erilaisista osallistumis- ja 
vaiku6amisjärjestelmistä  

- Eduskunta-, kunta- sekä presiden=n vaaleihin perehdytään erityisellä huolella, kun ne ovat 
ajankohtaisia  

- Osallistuminen Oulun opetustoimen järjestämiin oppilaskuntaa koskeviin tapahtumiin, joissa 
laaditaan yhteisiä kannano6oja  

• Ympäristön suojelemisen merkityksen ymmärtäminen, vastuullinen suhtautuminen tulevai-
suuteen; valmius arvioida omien, yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapoja ja -rakenteita ja 
kykyä muu1aa niitä kestävää tulevaisuu1a rakentaviksi 

- Ekologinen sivistys –käsite tehdään tutuksi oppilaille 
- Oppikirjojen kierrätys  
- Koulun lähiympäristön siivoustalkoot 
- Kestävä kehitys -kioski  
- Joulumyyjäistuo6eiden tuunaaminen ja uusiokäy6ö kierrätystavaroista 
- Kirpputorit: omalla koululla toteute6avat liikuntavälinekirpputorit ja kirpputoripäivät sekä 

koulun keräämien tuo6eiden myyminen yleisissä Kirpputori -toimipisteissä  
- Osallistuminen Timosenkosken luontokoulun –opintotarjontaan 

• Median vaikutusten arvioin0, sen käy1ömahdollisuuksien ymmärtäminen 
- Sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisessa  

• Sääntöjen, sopimusten ja luo1amuksen merkityksen ymmärtäminen  
- Osallistuminen koulun järjestyssääntöjen päivi6ämiseen aina lukuvuoden alussa 
- Kaikkien koulusääntöjen toteutumisen lähtökohtana on henkilökunnan yhteinen ymmärrys 

niistä sekä sitoutuminen niiden valvontaan  
• Omien näkemysten ilmaiseminen rakentavas0  

- Pyhä Turhautuneisuus 3H –prosessi (tarkempi kuvaus: LIITE 14) 
• Neuvo1elu, sovi1elu ja ris0riitojen ratkaisemisen taidot, asioiden kriiZnen tarkastelu  

- Vertaissovi6elu: oppilaat ovat mukana sovi6elemassa oppilaiden välillä syntyneitä ris=riito-
ja 

- Neuvo6elu- ja väi6elytaitojen harjoi6eleminen eri oppiaineiden yhteydessä  
• Eri näkökulmien poh0minen yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun 

ja kestävän elämäntavan näkökulmista  
- Koulumme keskeinen arvo, katsomus=etoisuus, edustaa olemukseltaan pohdintaa, jossa 

näköaloja avarretaan ja laajennetaan. Katsomus=etoisuus on arvona läsnä kaikessa toimin-
nassamme. 

- Koulumme yhdenvertaisuussuunnitelma (LIITE 16) 
• Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden väliset yhteydet, erilaiset tulevaisuusskenaa-

riot  
- Historian ja uskonnon oppitunneilla menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus leikkaavat  

• Omien valintojen, elämäntavan ja tekojen merkitys itselle, lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja 
luonnolle  

- Omien valintojen, elämäntavan ja tekojen merkitys ovat keskeises= läpäisyperiaa6eella esil-
lä kaikissa oppiaineissa, mu6a etenkin uskonnon, liikunnan, terveys=edon, yhteiskuntaopin, 
ympäristöopin ja biologian oppitunneilla.  

B. Laaja-alaisen osaamisen arvioin0kriteeristö (LIITE 13) 
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Laaja-alaisen osaamisen arvioinLkriteeristöä käytetään osallistumisen, vaikuOamisen ja kestävän tule-
vaisuuden rakentamisen taitojen arvioinL- ja seurantavälineenä. Seuraavat esimerkit kuvaavat taitota-
soa, jonka suhteen oppilasta arvioidaan.  

- Aito kiinnostus ja kyky ratkaista avoimia kansalaisuuteen lii1yviä ongelmia 
Oppijat lähestyvät mielenkiinnolla todellisia avoimia ongelmia, joilla on vaikutusta paikalli-
seen ja globaaliin kansalaisuuteen, vaikka ongelmiin sisältyykin useita epävarmuustekijöitä 
ja niihin ei ole yhtä oikeaa ennalta määrä6yä ratkaisua. He poh=vat mielellään avoimia ja 
jäsentymä6ömiä todellisia ongelmia ja etsivät niihin uusia näkökulmia. 

- Ihminen ja kestävä kehitys 
Oppijat ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannal-
ta. He osaavat tehdä ympäristöä suojelevia ja kestävää elämäntapaa tukevia ratkaisuja, 
jotka vaiku6avat maapalloon ja sen asukkaisiin.  He tuovat tämän aja6elun oppimiseensa 
ja työskentelyynsä. 

- Työskentely keskinäisriippuvaisessa ryhmässä: 
Oppijat osaavat kuvata, kuinka he työskentelevät keskinäisriippuvaises= =imin vastuullisina 
jäseninä. He osoi6avat vahvaa ja synergistä keskinäisriippuvaista työskentelykykyä tavalla, 
joka ei ainoastaan hyödynnä =imin jokaisen jäsenen vahvuuksia, vaan lisäksi tarjoaa jokai-
selle mahdollisuuksia kehi6ää näitä vahvuuksia ja oppia uusia taitoja. Merki6ävistä pää-
töksistä keskustellaan syvällises= ja =imi varmistaa, e6ä jokaisen vahvuudet ja näkökulmat 
huomioidaan, jo6a löydetään paras mahdollinen, kaikkia hyödy6ävä ratkaisu.  
  

- Vuorovaikutus- ja 0imityötaidot: 
Oppijat osaavat selkeäs= kuvata, miten jae6u vastuu työstä ja sen tuloksista läpäisee koko 
tehtävän. Vahvat kuuntelemisen, fasilitoinnin ja tehokkaan =imityön taidot varmistavat, 
e6ä kaikkien näkemykset huomioidaan työskentelyn tavoissa ja työn tuloksissa. 

- Sosiaaliset, emo0onaaliset ja kul1uurien välisen vies0nnän taidot 
Oppijoilla on vahva tuntemus itsestä, ymmärrys siitä mistä oma katsantokanta tulee, ja 
miten se eroaa muiden katsantokannasta. He kuuntelevat tarkkaavaises=, eläytyvät toisten 
tunteisiin ja näkemyksiin ja käy6ävät näitä rikastaakseen omaa oppimistaan. Tiimin jäseni-
nä he työskentelevät tehokkaas= tukien, rohkaisten, haastaen ja kasva6aen, eivät vain it-
seään, vaan myös muita. Oppijat kommunikoivat hyvin eri kul6uurien ja =eteenalojen välil-
lä. Heidän kykynsä ymmärtää erilaisia näkemyksiä ja ase6ua toisen asemaan ‒ ja oman 
toiminnan muu6aminen tämän perusteella ‒ edistää selkeäs= =imityötä. 

- Ryhmädynamiikan ja ongelma0lanteiden hallinta 
Oppijoilla on selkeä ymmärrys siitä, mihin erilaiset näkemykset voivat perustua. Oppijat 
osaavat ilmaista omia näkemyksiään rohkeas= ja selkeäs= ja osaavat ase6ua toisen ase-
maan kuunnellakseen ja oppiakseen muilta. He kunnioi6avat ja o6avat huomioon erilaisia 
näkemyksiä, mikä rikastaa sekä omaa e6ä muiden oppimista ja aja6elua, ja mahdollistaa 
=imin etenemisen yhdessä vali6uun suuntaan. 

- Toiminnan johtaminen 
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Oppijat osaavat taitavas= kyseenalaistaa vallitsevan =lan siten, e6ä innostavat ihmiset mu-
kaan syvällisen muutoksen tekemiseen. Oppijoilla on vahvat toiminnan johtamisen taidot ja 
posi=ivinen onnistumisen asenne, joka tar6uu myös muihin ryhmän jäseniin. He osaavat 
organisoida prosessin selkeäs= siten, e6ä jokainen ryhmän jäsen pystyy työskentelemään 
omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaises=. Sen lisäksi, e6ä heillä on 
vahvat toiminnan johtamisen taidot, heillä on rohkeu6a pyrkiä tavoite6a koh= inspiroiden 
ja innostaen muita samaan. He uskovat onnistumiseen ja heillä on periksi antama6omuu6a 
sekä kykyä neuvotella tarvi6avat ratkaisut. 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 
 
Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesL ja pedagogisesL yhtenäisenä kokonaisuutena. Pe-
rusopetus jäsentyy valLoneuvoston asetuksen mukaisesL vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7–9 muodosta-
miin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesL eheän ja kasvatuksellisesL johdonmukaisen 
jatkumon. Yhteistyö esiopetuksen kanssa vahvistaa työn pitkäjänteisyyOä. Opetuksen järjestäjä huoleh-
Li yhteistyöstä ja opetuksen yhtenäisyydestä riippumaOa siitä, toimivatko esiopetus ja perusopetus tai 
perusopetuksen eri luokka-asteet hallinnollisesL eri yksiköissä tai eri rakennuksissa. Yhteistyötä teh-
dään mahdollisuuksien mukaan myös seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa. 

ToimintakulOuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen yhtenäisyyden toteuOamisessa. Se vaikuOaa 
aina oppilaan kohtaaman koulutyön laatuun . Yhteisön toimintakulOuuri on sen historiallisesL ja kult29 -
tuurisesL muotoutuva tapa toimia. ToimintakulOuuria voidaan kehiOää ja muuOaa. Se on kokonaisuus, 
joka rakentuu 
• työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoiOeiden tulkinnasta  
• johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunniOelusta, toteuOamisesta ja arvioinnista 
• yhteisön osaamisesta ja kehiOämisestä 
• pedagogiikasta ja ammaLllisuudesta 
• vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä. 

ToimintakulOuuria muovaavat sekä Ledostetut eOä LedostamaOomat tekijät. ToimintakulOuuri vaikut-
taa sen piirissä oleviin riippumaOa siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai ei. Aikuisten tapa 
toimia väliOyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. Esimerkiksi vuoro-
vaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä sukupuoliroolit siirtyvät oppilaille. ToimintakulOuurin vaikutus-
ten pohdinta ja sen ei-toivoOujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakult-
tuurin kehiOämistä. 

ToimintakulOuuri ilmenee selvimmin yhteisön käytännöissä. Perusopetuksessa kaikki käytännöt raken-
netaan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle aseteOuja tavoiOeita. ToimintakulOuurin tulee tukea tavoit-
teisiin sitoutumista ja edistää yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä. 
ToimintakulOuuriin kehiOämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikuOeinen sekä 
kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luoOamusta rakentava keskustelu.  

 Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulOuuriministeriö 201229
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4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  
 
Perusopetuksen toimintakulOuurin periaaOeiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja 
toimintansa suuntaamisessa. PeriaaOeet on kuvaOu ajatellen erityisesL koulun toimintaa. Opetuksen 
järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaaOeiden toteutumiselle kouluissa ja kehiOää omaa 
toimintakulOuuriaan samassa suunnassa. TavoiOeena on luoda toimintakulOuuria, joka edistää oppi-
mista, osallisuuOa, hyvinvoinLa ja kestävää elämäntapaa. PeriaaOeiden toteuOamiseksi tarvitaan pai-
kallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon oOamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehiOämisessä.  

Oppiva yhteisö toimintakul6uurin y=menä 

Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö kehiOyy 
dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. TavoiOeiden poh-
dinta, oman työn säännöllinen arvioinL ja kiireeOömyys edistävät yhteisön oppimista.  Sitä tukee ko-
deilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Oppimista edistää myös kehiOämistyöstä, ar-
vioinneista ja tutkimuksesta saadun Ledon hyödyntäminen. Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys 
korostuu, ja johtaminen kohdistuu erityisesL oppimisen edellytyksistä huolehLmiseen.  

Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös tut-
kimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista 
jäsentään yriOämään ja oppimaan myös virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löy-
tämistä ja hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda myönteisen ja realisLsen käsityksen 
itsestään ja kehiOää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyy-
sisen akLivisuuden merkitys oppimiselle ja irroOaudutaan istuvasta elämäntavasta. Siinä arvostetaan 
työhön syventymistä, oppimisessa tarviOavaa ponnistelua ja työn loppuunsaaOamista.  

Hyvinvoin= ja turvallinen arki  

Oppivan yhteisön rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvoinLa ja turvallisuuOa ja luovat siten edelly-
tyksiä oppimiselle. Nämä näkökulmat uloOuvat kaikkeen koulutyöhön ja ohjaavat jokaisen työskente-
lyä. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus sekä yhteisön tar-
peet. Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Liikkuminen sekä 
mielen hyvinvoinLa edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Yhteisöllinen 
oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulOuuria.   

Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja oppimiseensa 
sekä yksilöinä eOä ryhmän jäseninä. Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuuOa ja ystävällisyyOä. 
Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puutu-
taan. Koulutyössä pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireeOömyyteen. Kuulluksi tuleminen ja oikeu-
denmukaisuuden kokemus rakentavat luoOamusta. 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-
vinvoinLa edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja Ledon rakentumisen moninaisuu-
den ja toimii joustavasL. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa Llaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnuso-
maiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.  
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Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesL eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyri-
tään säännöllisesL viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projekLmaiseen työsken-
telyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten toimijoi-
den kanssa. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kans-
sa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edistää 
oman erityislaadun tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasL monenlaisten ihmisten kanssa. 
Tieto- ja viesLntäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaisLsuuOa 
ja monikanavaisuuOa.  

Kul6uurinen moninaisuus ja kieli=etoisuus 

Koulu oppivana yhteisönä on osa kulOuurisesL muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa pai-
kallinen ja globaali limiOyvät. Erilaiset idenLteeLt, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja 
ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä koLkansainvälisyys on tärkeä voimavara. Yh-
teisö arvostaa ja hyödyntää maan kulOuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulOuu-
rista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuuOa. Se tuo esiin saamelaiskulOuurin ja 
eri vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehiOää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja 
kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Yhteisössä tunnistetaan, eOä oikeus omaan kieleen ja kulOuu-
riin on perusoikeus. KulOuuritradiLoihin tutustutaan, erilaisista ajaOelu- ja toimintatavoista keskustel-
laan rakentavasL ja luodaan uusia tapoja toimia yhdessä. 

Yksi kulOuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön jäsen on 
monikielinen. Eri kielten käyOö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan. 
KieliLetoisessä yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärre-
tään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä idenLteegen ra-
kentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, teksLkäy-
täntönsä ja käsiOeistönsä. Eri Ledonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri 
näkökulmia. Opetuksessa edetään arkikielestä käsiOeellisen ajaOelun kieleen. KieliLetoisessa koulussa 
jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opeOamansa oppiaineen kielen opeOaja. 

Osallisuus ja demokraaQnen toiminta  

Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. OsallisuuOa edistävä, ihmisoikeuksia toteuOava 
ja demokraagnen toimintakulOuuri luo perustan oppilaiden kasvulle akLivisiksi kansalaisiksi.  

Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesL toiminnan suunniOeluun, kehiOämiseen ja ar-
vioinLin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Yhteisö kan-
nustaa demokraagseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita. 
Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut toimintamuodot 
kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täy-
dentävät sitä. Samalla ne vahvistavat yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri 
hallinnonalojen, seurakunLen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä 
yhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa 
lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
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Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuuOa ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdel-
luiksi samanarvoisina riippumaOa mistään henkilöön liiOyvästä tekijästä . Samanarvoisuus ei merkitse 30

samanlaisuuOa. Yhdenvertainen kohtelu edellyOää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdolli-
suuksien turvaamista kaikille eOä yksilöllisten tarpeiden huomioon oOamista. 

Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-idenLteeLstä ja seksuaalisuudesta kehiOyy. Op-
piva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman idenL-
teeLn rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuoliLetoista.  Yhteisö rohkaisee oppilaita 
tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja si-
toutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidoOuja roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja 
opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehiOämällä luodaan näkyvyyOä inhimillisen moninaisuuden arvos-
tamiselle. 

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen 

Oppiva yhteisö oOaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välOämäOömyyden. 
Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita, 
energiaa ja luonnon monimuotoisuuOa tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kes-
täviksi. Kestävän elämäntavan aineeOomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille 
annetaan aikaa ja näkyvyyOä päiviOäisessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana suunniOelemassa ja 
toteuOamassa kestävää arkea. 

Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle si-
vistykselle. RealisLnen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vah-
vistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilai-
ta kohtaamaan avoimesL ja uteliaasL maailman moninaisuuOa sekä toimimaan oikeudenmukaisem-
man ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 

 Oppimisympäristöt 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan Lloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu 
ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita 
opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuo-
rovaikutusta .  Kaikki yhteisön jäsenet vaikuOavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat 31

oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä Ledon rakentamista. Ne 
myös mahdollistavat akLivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantunLjoiden kanssa. 

Oppimisympäristöjen kehiOämisen tavoiOeena on, eOä oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesL 
monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. KehiOämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityis-
tarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkaste-
luun ja tutkimiseen eri näkökulmista.  Lisäksi oppimisympäristöjen kehiOämisessä ja valinnassa otetaan 
huomioon, eOä oppilaat oppivat uusia Letoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella.  

 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)30

 ValLoneuvoston asetus (422/2012) 4 §31
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Perusopetuksen Llaratkaisujen kehiOämisessä, suunniOelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huo-
mioon ergonomia, ekologisuus, esteegsyys, esteeOömyys ja akusLset olosuhteet sekä Llojen valaistus, 
sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun Llaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja väli-
neineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehiOämistä ja oppilaiden akLivista osallistumis-
ta. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyOöön niin, eOä ne 
antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkoLlojen lisäksi eri oppiainei-
den opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakenneOua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luonto-
keskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. 

Tieto- ja viesLntäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahviste-
taan oppilaiden osallisuuOa ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtai-
sia oppimispolkuja.  Oppimisympäristöjen kehiOämisessä otetaan huomioon monimuotoinen media-
kulOuuri. Uusia Leto- ja viesLntäteknologisia ratkaisuja otetaan käyOöön oppimisen edistämiseksi ja 
tukemiseksi. Oppilaiden omia Letoteknisiä laiOeita voidaan käyOää oppimisen tukena huoltajien kanssa 
soviOavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, eOä kaikilla oppilailla on mahdollisuus Leto- ja viesLntätek-
nologian käyOöön.  

Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimisLlanteissa innostavat oppi-
laita oman osaamisensa kehiOämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen kehiOämiseen. Op-
pimisympäristöjen suunniOelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet . Näin voidaan eh32 -
käistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarveOa. Tuen tarpeen mukaan räätälöidyt oppimisympäristöt 
voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea.  

Oppimisympäristöjen kehiOämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan kokonais-
valtainen hyvinvoinL. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja 
edellytysten mukaista terveOä kasvua ja kehitystä . Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja turvalliseen 33

toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat 
oppimista.  

        Työtavat 

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoiOeet sekä oppilaiden 
tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko opetusryhmän 
ja jokaisen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimisLlanteisiin 
soveltuvia työtapoja. Työtapojen ja arvioinLmenetelmien monipuolisuus antaa oppilaalle mahdollisuu-
den osoiOaa osaamistaan eri tavoin. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota myös sukupuoliOu-
neiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuOamiseen. 

Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille 
ominaisen luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aisLen käyOö ja liikku-
minen lisäävät oppimisen elämyksellisyyOä ja vahvistavat moLvaaLota. MoLvaaLota vahvistavat myös 
työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuuOa ja ryhmään kuulumisen tunneOa. Draamatoiminta sekä muut 
taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luo-
viksi ihmisiksi.  Tällöin oppilaat pystyvät ilmaisemaan itseään monipuolisesL ja toimimaan rakentavassa 

 ValLoneuvoston asetus (422/2012) 4 § 32
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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 eOä yhteisistä tavoiOeista.  

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen osaamisen 
kehiOäminen. Oppiaineille ominaisten työtapojen käyOö edistää sekä jäsentyneiden Letorakenteiden 
muodostumista eOä taitojen omaksumista. Oppimisen kannalta tärkeitä ovat Ledon hankkimisen, kä-
siOelyn, analysoimisen, esiOämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taidot. Tutki-
va ja ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen käyOö ja taiteellinen toiminta edistävät kä-
siOeellistä ja menetelmällistä osaamista, kriigstä ja luovaa ajaOelua sekä taitoa soveltaa osaamista.  

Opetuksen eriyOäminen ohjaa työtapojen valintaa. EriyOäminen perustuu oppilaantuntemukseen ja on 
kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Se koskee opiskelun laajuuOa ja syvyyOä, työskentelyn ryt-
miä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. EriyOäminen perustuu oppilaan tarpeille ja 
mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä yksilöllisesL. Työtapo-
jen valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset erot. EriyOämällä 
tuetaan oppilaan itsetuntoa ja moLvaaLota sekä turvataan oppimisen rauhaa. EriyOämisellä myös eh-
käistään tuen tarpeen syntymistä.  

Myös opetuksen eheyOäminen ohjaa työtapojen valintaa. Opetuksen eheyOämistä käsitellään seuraa-
vassa alaluvussa 4.4.  

Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen Leto- ja viesLntäteknologian käyOö lisää oppilaiden mahdolli-
suuksia kehiOää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet Ledon omatoimiseen, vuo-
rovaikuOeiseen ja kriigseen hankintaan, käsiOelyyn ja luovaan tuoOamiseen karOuvat.  Työtapojen 
valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.  

OpeOaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesL uusien 
työtapojen käytössä itseohjautuvuuOa vahvistaen. Oppimaan oppimisen taidot kehiOyvät parhaiten 
silloin, kun opeOaja ohjaa oppilaita myös suunniOelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan. Tämä 
moLvoi ja auOaa oppilaita oOamaan vastuuta oppimisesta ja työskentelystä kouluyhteisössä. Yhteinen 
tavoiOeiden ja arvioinLperusteiden pohdinta sitouOaa tavoiOeiden mukaiseen työskentelyyn.  

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 
 
Opetuksen eheyOäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyOä tukevaa toimintakulOuuria.  
EheyOämisen tavoiOeena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäis-
ten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auOaa oppilaita yhdistämään eri Ledonalojen Letoja ja taitoja 
sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuk-
sien tarkastelu ja Ledonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan 
Letojaan ja tuoOavat kokemuksia osallistumisesta Ledon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat 
näin hahmoOaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskun-
nan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentä-
miseen. 

Opetuksen eheyOäminen edellyOää sekä opetuksen sisältöä eOä työtapoja koskevaa pedagogista lähes-
tymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesL oppiainerajat yliOäen tarkastellaan todel-
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lisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. EheyOämisen tapa ja kesto voi vaihdella oppilai-
den tarpeista ja opetuksen tavoiOeista riippuen. EheyOämistä voidaan toteuOaa mm: 

- rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa  
samanaikaisesL 

- jaksoOamalla eli järjestämällä samaan teemaan liiOyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi 
- toteuOamalla toiminnallisia akLviteeOeja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampan- 

joita, opintokäyntejä ja leirikouluja 
- suunniOelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuOamiseen 

osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainiOuja eheyOämistapoja  
- muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia  
- kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheyteOynä kuten esiopetuksessa. 

JoOa voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiin-
nostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehLi siitä, eOä oppilaiden opintoihin sisäl-
tyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Monialaisten oppimis-kokonaisuuk-
sien tavoiOeet, sisällöt ja toteuOamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmen-
netään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.  Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riiOävän pitkäkestoisik-
si siten, eOä oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoiOeellises-
L, monipuolisesL ja pitkäjänteisesL. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa 
voidaan pääOää myös muista opetuksen eheyOämistavoista.  

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle aseteOujen tavoiOeiden saavuOamista ja 
erityisesL laaja-alaisen osaamisen kehiOymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikalli-
sesL ilmentämään luvussa 4.2 kuvaOuja toimintakulOuurin periaaOeita.  

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunniOelussa ja toteuOamisessa hyödynnetään paikallisia voi-
mavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän Llaisuuden koulun ja muun yhteis-
kunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen 
merkiOävyys luovat lisämoLvaaLota sekä opeOajille eOä oppilaille. Oppilaiden osallistuminen suunniOe-
luun on välOämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesL oppilaiden 
kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoiOeena on  

- vahvistaa oppilaiden osallisuuOa ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoiOei- 
den, sisältöjen ja työskentelytapojen suunniOelussa  

- nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda Llaisuuksia niiden 
  käsiOelyyn 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 Llaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin 

vuo- 
rovaikutus- ja kielenkäyOöLlanteisiin  

- vahvistaa Letojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuOaa kestävän elämänta- 
van mukaista toimijuuOa 

- innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.  

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunniOelu ja toteuOaminen edellyOävät yhteistyötä eri lähes-
tymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki op-
piaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuOamisessa kulloisenkin kokonaisuuden 
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edellyOämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulOuurin periaaOeiden mu-
kaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opeOajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. 
Niiden opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsiOeitä ja menetelmiä.  

Oppilaille annetaan palauteOa työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoiOama 
osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa anneOavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodosteOaes-
sa.  

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta eheyOäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia 
opiskelujaksoja. Niiden toteuOamisen tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonai-
suudet konkreLsoivat perusopetuksen toimintakulOuurin kehiOämistä ohjaavia periaaOeita ja tukevat laaja-
alaisen osaamisen kehiOymistä.  

 

 

 

         Työn perusta  Työn välineet                Työn tavoiOeet   
                        

4.5 Paikallisesti päätettävät asiat 

ToimintakulOuurin kehiOämistä ohjaavien periaaOeiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelma-
työtä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehiOämistä edistävä tekijä. PaikallisesL päätetään, miten oppilaat 
ja huoltajat osallistuvat toimintakulOuurin kehiOämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimi-
joiden kanssa tehdään toimintakulOuurin kehiOämiseksi. SuunniOelussa kiinnitetään huomiota myös 
toimintakulOuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.  

   
Opetuksen järjestäjä pää6ää ja kuvaa opetussuunnitelmassa  

- miten opetuksen järjestäjä ja koulut edistävät ja arvioivat toimintakul6uurin kehi6ämisen pe-
riaa6eiden toteutumista; mitkä ovat mahdolliset paikalliset painopisteet ja miten ne ilmenevät 
käytännössä (toimintakul6uurin periaa6eiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden teks=ä 
voidaan käy6ää sellaisenaan) 

- mitkä ovat oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaa, käy6öä ja kehi6ämistä ohjaavat pai-
kalliset tavoi6eet ja erityiskysymykset (muilta osin oppimisympäristöjen ja työtapojen kuvaamisessa 
opetussuunnitelman perusteiden teks=ä voidaan käy6ää sellaisenaan)  

- miten opetuksen ehey6ämistä käytännössä toteutetaan 
- miten monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan 
o toteu6amista ohjaavat paikalliset tavoi6eet (yleiskuvauksen osalta opetussuunnitelman perus-

teiden teks=ä voidaan käy6ää sellaisenaan) 
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o toteu6amista ohjaavat periaa6eet ja toteu6amistavat (päätetäänkö esimerkiksi oppimiskoko-
naisuuksien teemoista yhteisessä paikallisessa opetussuunnitelmassa ja tarkemmista tavoi6eista ja 
sisällöistä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa vai miten menetel-
lään; miten turvataan, e6ä jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimis-
kokonaisuus lukuvuodessa; miten ohjeistetaan oppimiskokonaisuuksien laajuus, miten sovitaan kul-
loinkin mukana olevista oppiaineista; miten oppilaiden osallistuminen suunni6eluun järjestetään jne.)  

o tavoi6eet ja sisällöt (määri6ely joko opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen 
järjestäjän päätöksen mukaan) 

o arvioin=käytännöt (miten huolehditaan siitä, e6ä ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot 
ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteu6amisessa mukana olevien oppiaineiden 
arvioinnissa) 

o toteutumisen seuranta, arvioin= ja kehi6äminen.  

Opetuksen järjestäjä huoleh=i siitä, e6ä jokainen koulu täsmentää oman toimintakul6uurinsa sekä op-
pimisympäristöjen ja työtapojen kehi6ämisen tavoi6eet, yhteiset toimintaperiaa6eet sekä yhteistyön ja 
muun käytännön toteutuksen. Lisäksi opetuksen järjestäjä huoleh=i, e6ä monialaisten oppimiskokonai-
suuksien sekä mahdollisen muun ehey6ämisen suunni6elu, tavoi6eiden ja sisältöjen määri6ely, toteut-
taminen, seuranta ja arvioin=yhteistyö täsmennetään koulukohtaises=. Koulukohtaises= on tärkeä 
määritellä eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat 
oppimiskokonaisuuksien toteu6amisessa sekä tarkentaa oppimiskokonaisuuksiin lii6yvän oppilaan ar-
vioinnin käytänteet. Täsmennykset kirjataan joko koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuo-
sisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaises=.  

Opetussuunnitelmaan voidaan myös lii6ää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteu6amista tukevia 
yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  

4.6. OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

4.6.1 Oulun kris0llisen koulun toimintakul1uurin arvopohja  

ToimintakulOuuri on kokonaisuus, joka rakentuu 
• Letoisista ja LedostamaOomista arvovalinnoista  
• työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoiOeiden tulkinnasta  
• johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunniOelusta, toteuOamisesta ja arvioinnista 
• yhteisön osaamisesta ja kehiOämisestä 
• pedagogiikasta ja ammaLllisuudesta 
• vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä. 

Kouluyhteisön käytännöt heijastavat koulun todellista arvopohjaa ja toimintakulOuuria riippumaOa sii-
tä, millaisia arvoja koulu on valinnut ja millaiseksi koulun toimintakulOuuri on kirjaOu. ArvoLetoisuu-
den kehiOyminen onkin tärkeä kasvatus- ja oppimistavoite. Oulun krisLllinen koulu on määritellyt kaik-
kia kouluja velvoiOavien perusopetussuunnitelman yhteisten arvojen lisäksi erityisiä krisLllisiä arvoja 
ilmentämään sen maailmankatsomuksellista lähtökohtaa ja perustaa.  

KrisLllisiä arvoja on kuvaOu yleisellä tasolla luvussa kaksi; luvussa 11 on puolestaan kuvaOu perusope-
tussuunniteman perusteiden ohjeistuksen mukaisesL näiden arvojen heijastumisia toimintakulOuuriin 
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ja työskentelytapoihin. KrisLllisen koulun maailmankatsomuksellisen arvopohjan toteutuminen läpäi-
syperiaaOeella ilmenee toimintakulOuurin lisäksi myös soveltuvin osin eri oppiaineyhteyksissä ja erilli-
sissä toimintaa ohjaavissa koulun laaLmissa asiakirjoissa. KrisLlliset arvot on määritelty yhteistyössä 
henkilökunnan, oppilaiden ja heidän vanhempiensa sekä muiden krisLllisten koulujen kanssa.  

KrisLlliset arvot ovat läsnä krisLllisen koulun johtamisessa, koulutyön suunniOelussa, toteuOamisessa 
ja arvioinnissa, mikä käy ilmi luvussa 11. Henkilökunnan oma arvoLetoisuus ja kyky suhteita rakenta-
vaan kohtaamisen pedgogiikkaan ovat lähtökohtana Letoiselle, turvalliselle ja läpinäkyvälle krisLllisen 
koulun toimintakulOuurille, jossa ei ole merkkiäkään piilo-opetussuunnitelmasta tai manipuloinnista.  

KrisLllisen koulun toimintakulOuuria ja kohtaamisen pedagogiikkaa kuvaa käsite dialogisuus, joka on 
enemmän kuin vuorovaikutusta. Dialogisuudessa korostuu kohtaaminen, jossa jokainen voi kokea tule-
vansa nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Kohtaamisen kauOa tullaan 
Letoiseksi omista tunteista, tarpeista ja suhtautumistavoista. Dialogisuus toteutuukin oppilaan kun-
nioiOamisena, eläytyvänä kuuntelemisena, huolehLmisena sekä ainutlaatuisuuden arvostamisena. Dia-
logisuudessa olennainen merkitys on kommunikaaLo- ja tunneviesLntätaidoilla, luoOamuksella sekä 
henkilökohtaisen ajan antamisella oppilaalle. TavoiOeena on, eOä oppilaan oma kokemus dialogisesta 
kasvatussuhteesta sisäistyy hänen omaksi asenteekseen muita ihmisiä ja itseään kohtaan.  

OpeOajan ammaLllisuus krisLllisessä koulussa edellyOää syvälle käypää itsetutkiskelua ja oman vajavai-
suuden kohtaamista.    

4.6.2. Toimintakul1uurin yhtenäisyys ja jatkuvuus 

Oulun krisLllistä koulua ylläpitävä voiOoa tavoiOelematon yhdistys Oulun krisLllinen kasvatus ry. ylläpi-
tää myös krisLllisiä päiväkoteja. Useilla lapsilla tutustuminen krisLlliseen toimintakulOuuriin alkaakin jo 
päiväkodista. Toiminnallinen yhteistyö päiväkoLen ja koulun välillä näkyy yhteisen arvopohjan lisäksi 
toimipisteiden fyysisenä läheisyytenä, yhteisinä työntekijöinä ja yhteisesL järjesteOävänä henkilöstö-
koulutuksena. Tarkoituksena onkin luoda opetuksellisesL eheä ja kasvatuksellisesL johdonmukainen 
kokonaisuus aina päiväkodista peruskoulun päätökseen.   

Niiden päiväkoLen yhteydessä, jotka eivät ole fyysisesL koulun yhteydessä, järjestetään esiopetuksen 
lisäksi myös alueellista 1.-2. luokkien opetusta. PäiväkoLlasten siirtyminen koulun oppilaiksi toteutuu 
toimintakulOuurin jatkuvuuden näkökulmasta joustavasL ja helpoOaa näin myös perheiden mahdolli-
siin muutoksiin ja siirtymisiin liiOyviä hankaluuksia.  

Alakoulun ja yläkoulun kynnys on Oulun krisLllisessä koulussa matala. ToimintakulOuurin jatkuvuus taa-
taan samoin perustein kuin päiväkodin ja koulunkin välillä: yhteinen yhdessä määritelty arvopohja, 
toimiminen samoissa Lloissa, yhteiset työntekijät ja yhteinen henkilöstökoulutus. Luokille 5-9 järjeste-
tään myös yhteistä kerhotoimintaa ja yhteisiä tapahtumia. 3. luvun laaja-alaista oppimista kuvaavista 
innovaaLoista useat sisältävät luokkarajojen sekä ala- ja yläkoulun yliOävää yhteistyötä. Yhteinen toi-
mintakulOuuri edistää opetuksen eriyOämistä, eheyOämistä, laaja-alaista osaamista ja monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien opiskelua.  

PäiväkoLlasten ja oppilaiden vanhemmat/huoltajat velvoitetaan osallistumaan Oulun krisLllinen kasva-
tus ry:n järjestämiin infoLlaisuuksiin ennen lastensa hyväksymistä päiväkoL- ja koulutoimintaan. Näissä 
infoissa avataan krisLllisten päiväkoLen ja koulun yhteistä arvopohjaa ja toimintakulOuuria.  
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Yhteistyö Oulun kaupungin ja lähikunLen koulujen ja päiväkoLen sekä oululaisten muiden yksityisten 
koulujen ja päiväkoLen kanssa on ollut rakentavaa ja vastavuoroista sekä päiväkoLlasten ja oppilaiden 
etua etsivää. 

4.6.3 Toimintakul1uurin kehi1ämisen periaa1eiden toteutuminen ja toteutumisen arvioiminen 

Oulun krisLllinen koulu ei ole määritellyt sen toimintakulOuurin kehiOämisessä erityisiä painopistea-
lueita, vaan se toteuOaa tasapainoisesL ja samanaikaisesL kaikkia opetussuunnitelman perusteiOen 
toimintakulOuurin kehiOämiseen tähtääviä periaaOeita.  

Seuraavassa toimintaperiaatelueOelossa olemme kuvanneet esimerkinomaisia konkreegsia toimia 
kunkin toimintaperiaaOeen toteuOamiseksi.  

a) Oppiva yhteisö toimintakul;uurin y9menä 
Oppivassa yhteisössä kannustetaan erilaisten mielipiteiden, ajatusten ja tuntemusten esiOämi-
seen. Avoin, keskusteleva, kannustava ja tavoiOeellinen ilmapiiri luo perustan oppilaan kasvulle ja 
oppimiselle.  Levollisessa ilmapiirissä jokaisella oppilaalla on Llaa oppimiseen omista lähtökohdis-
taan käsin ja omin henkilökohtaisin tavoiOein.   

Oppiva yhteisö kannustaa osallisuuteen, yhdessä oppimiseen, ahkeruuteen ja vastuulliseen työs-
kentelyyn. Samalla se pyrkii ehkäisemään suoritus- ja kilpailukeskeisyyOä ja katkaisemaan oppikir-
jasidonnaisuuteen liiOyvää kiireen tuntua – olemaan siis monin eri tavoin hyväksyvä ja armollinen. 
Yhdessä oppimisen menetelminä käytetään oppilaan ikätaso huomioiden mm. 

− Limityöskentelyä luokkien sisällä ja luokkarajat yliOäen 
− yhteistoiminnallista oppimista  
− kummiopeOajia (vanhemmat oppilaat opeOavat kummitunneilla pienempiä) 
− luokkien sisällä vertaisoppimista: asian jo osaavat sanoiOavat näin oppimistaan toisille 
− projekLen ja oppilastöiden esiOelyä ja esille nostamista 
− erilaisten juhlien runsasta järjestämistä 
− koulupappoja- ja mummoja 
− senioriopeOajia: eläkkeelle jääneitä opeOajia käy koulullamme opeOajien apuopeOajina  

Kannustaminen on taito, jota opetellaan määräLetoisesL. Sen toteutumiseksi on Oulun krisLllises-
sä koulussa kehiteOy menetelmiä, joiden myötä kannustavien sanojen viljeleminen on väistämä-
töntä: esim. yläkoulun viisijaksojärjestelmässä ensimmäisen ja neljännen jakson palaute annetaan 
kaikkien opeOajien toimesta pelkästään sanallisesL ja pelkästään myönteisessä ja kannustavassa 
sävyssä. Samoin perusopetukseen päätökseen saaneita juhlitaan keväisin monenlaisin myönteisin 
huomioin.  

Oppivassa yhteisössä ei pelätä virheitä tai vääriä vastauksia sen enempää oppilaiden kuin opeOa-
jienkaan keskuudessa. Virheitä ei voi välOää – ne toimivat kannusteina korjauksiin ja muutoksiin. 
ArvioinL on oleellinen osa oppivan yhteisön toimintakulOuuria. Sitä kuvataan tarkasL luvussa 6.  

Oppivassa yhteisössä oppilaskohtainen eteneminen ja omien henkilökohtaisten tavoiOeiden aset-
taminen varmistetaan:  

• laaLmalla jokaiselle oppilaalle yleisen tuen tukitoimena henkilökohtainen kehiOymissuun-
nitelma (Kesu): KehiOymissuunnitelmaan kootaan luokkakavereilta vertaisarvioinLna ke-
räOyä oppilaan oppimiseen, luonteenpiirteisiin ja ystävyyteen liiteOyjä myönteisiä arvioi-
ta. Myös oppilasta opeOavat opeOajat antavat hänestä luokkakavereiden tavoin myöntei-
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siä arvioita. Oppilaan itsensä ja tämän huoltajien kanssa käydyn keskustelun pohjalta puo-
lestaan kirjataan Kesu-lomakkeeseen oppilaan erilaisia haasteita, joiden saavuOamista 
arvioidaan kevätlukukauden pääOeeksi. Henkilökohtaisen kehiOymissuunnitelman avulla 
löydetään eriyOämistarpeita. Oppilaalle annetaan mahdollisuus edetä vuosikurssiaan no-
peammin tai laajentaa opeteltavia sisältöalueita – ns. ylöspäin eriyOäminen on mahdollis-
ta.  

• käyOämällä runsaasL itse- ja vertaisarvioinLa 
• ohjaamalla henkilökohtaiseen urakkatyöskentelyyn: Oppilailla on mahdollisuus – osoitet-

tuaan ensin kykenevänsä riiOävän aloiOeelliseen, omatoimiseen, vastuulliseen ja sinnik-
kääseen työskentelyyn - laajentaa työskentelyreviiriään luokkahuoneen ulkopuolelle sekä 
käyOää omatoimisesL koulun tvt-välineitä. Kyseinen urakkatyöskentely voi liiOyä normaa-
liin oppiainetyöskentelyyn tai erilaisiin projekteihin, joita voidaan toteuOaa myös ryhmä-
työnä.  

• Opinaika -digitaalinen oppimisympäristö ja muut Letokonesovellukset mahdollistavat yksi-
löllisen ja omatoimisen oppiainekohtaisen etenemisen niin koulussa kuin koLoloissa 

Oppivaksi yhteisöksi kasvaminen on aina prosessi, johon liitetään työntekijöiden ja oppilaiden li-
säksi myös huoltajat. Työntekijäyhteisön oma prosessoinL on tämän kehityksen lähtökohta ja 
suunnannäyOäjä.  

b) Hyvinvoin9 ja turvallinen arki  

Oulun krisLllisen koulun hyvinvoinL- ja turvakasvatusta lähestytään fyysisestä, psyykkisestä, hen-
gellisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Oulun sivistys- ja kulOuuritoimen laaLmasta HyvinvoinL-
polusta on Oulun krisLllisen koulun oma oppilashyvinvoinLin tähtäävä polku (LIITE 24), jota on 
muokaOu huomioimaan krisLlliset arvot. Turvalliset ja ennakoitavat arjen ruLinit sekä oppilaiden 
osallistumismahdollisuudet kouluarkeen luovat oppilashyvinvoinLa ja turvallisuuOa. Oppilaiden 
käytännöllisiä osallistumismahdollisuuksia kouluarkeen olemme kuvanneet laajasL Oppilashuollon 
suunnitelmassa (LIITE 3).  

Dialogisessa oppilaslähtöisessä vuorovaikutussuhteessa oppilaat tulevat kuulluiksi, nähdyiksi ja 
oleviksi, mikä on yksi hyvinvoinnin ja turvallisen arjen lähtökohLa. Dialogisuuden tavoiOeena on 
ihmisenä kasvaminen. Ihmisenä kasvamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista kasvua sekä itsetun-
temuksen ja elämänhallinnan kehiOymistä. Dialogisuus luo kasvuympäristön, joka tukee toisaalta 
yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen ja toisen ihmisen 
kunnioitukseen pohjautuvan yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun kehiOymistä. Käytännössä dialogi-
suuteen pohjautuvaa oppilashyvinvoinLa edistetään mm. seuraavin rakenteellisin ja toiminnallisin 
ratkaisuin: 

• käyOämällä erilaisia tunnekasvatusohjelmia ja osallistumalla kansalliseen koulukiusaamista 
vastustavaan ohjelmaan - Kiva-kouluun. 

• toteuOamalla yhteisöllisiä kannustavuustempauksia (kehupenkkien avulla etsitään yhtei-
söllisesL jokaiselle oppilaalle tämän vahvuuksia; Excellent -huomionosoitukset erityisistä 
saavutuksista, kehitysaskeleista tai yksiOäisistä teoista; Wilma-viesLnnän kehiOäminen 
kannustavaksi) 

• toteuOamalla TegSeg-ohjelmaa osana koulun omaa työelämätaitokasvatussuunnitelmaa  
• pitämällä luokkakohtaiset oppilaskoot kohtuullisina 
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• hyödyntämällä vanhempien, isovanhempien ja senioriopeOajien työpanosta erilaisissa 
ohjaustehtävissä ja iltapäivätoiminnan arjessa 

• oOamalla opetusharjoiOelijoita ja työkokeilijoita työyhteyteemme (näkeviä silmiä, kuule-
via korvia ja palvelevia käsiä suhteessa oppilasmäärään on koulussamme runsaasL) 

• käyOämällä oppilaiden välistä vertaisarvioinLa rohkaisevassa ja kannustavassa mielessä  
• opeOamalla oppilaita sanoiOamaan itsestään myönteisiä asioita ns. minä-vihkon avulla  

• pitämällä kaikissa kouluLloissa esillä kannustavia ja itsetuntoa rakentavien julisteita, pos-
tereita ja ajatuksia  

• antamalla oppilastuotoksista ja työskentelystä runsaasL yksilöllistä ja kannustavaa palau-
teOa  

• antamalla oppilailla todellisia vaikutusmahdollisuuksia kouluarkeen (esim. suora vaikutus 
kouluruokailun kuuden viikon ruokalistaan) 

• kehiOämällä yriOävyyskasvatusta, jonka myötä opetetaan taitoja, valmiuksia ja myönteistä 
asenneOa opiskeluun ja työhön (LIITE 20) 

OppilashyvinvoinLin koulussamme liiOyy vahva liikunnallisuus ja istuvan oppimisen kohtuullista-
minen. Käytännössä tämä toteutuu  

• opetusta katkaisevien liikuntaleikkien ja taukoliikunnan avulla 
• liiOämällä oppimiseen ja opeOamiseen liikunnallisia elemenOejä  
• hyväksymällä erilaisten työasentojen käyOäminen ja ohjaamalla oppilaita istumisen sijaan 

myös seisomaan, mikäli se on opetusLlanteessa mahdollista 
• järjestämällä yhden pitkän välitunnin jokaiseen koulupäivään 
• kehiOämällä erilaisia välitunLakLviteeOeja 
• kouluOamalla yläkoululaisia ns. välkkäriliikuOajiksi alakoulun oppilaille  
• hyödyntämällä muiden ns. Liikkuvien koulujen kehiOämiä käytäntöjä 
• järjestämällä liikuntakerhoja, joiden ohjaamisessa hyödynnetään paikallisia urheiluseuroja 

(Oulun Pyrintö, ONMKY, Kuivasjärven Aura, Tanssiyhdistys Elliots ry, Holy Disc Club ry) 
• rakentamalla kouluvuoden jokaiselle kuukaudelle useita liikuntaprojekteja ja -tempauksia 

koululle laaditun KuntoPlus -suunnitelman vuosikellon (LIITE 19) mukaisesL  
• kannustamalla vapaa-ajan liikuntaan mm. kuntokorLn avulla (tarkemmin luvussa 3) 

Oppilashyvinvoinnin toteutumista on kuvaOu myös 3. luvun laaja-alaiseen osaamiseen liiOyvien 
arjen taitojen yhteydessä.  

Yleiseen turvallisuuteen liiOyvät toimet edesauOavat oppilashyvinvoinLa ja lisäävät oppilasturval-
lisuuOa. Koulumme lakisääteiset asiakirjat ovat Opetushallituksen tarkistamia ja hyväksymiä vuo-
sina 2009, 2011, 2013 ja 2014. Kyseisiin asiakirjoihin liiOyy myös omavalvonnallista osuuOa, esim.  

• Oppilashuollon suunnitelma: yhteisöllistä oppilashuoltoa organisoi Tsemppari ja yksilökoh-
taista oppilashuoltoa Stoppari.  

• Oppilaan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (LIITE 12) 
• Kriisisuunnitelma (LIITE 4) 
• Järjestyssäännöt (LIITE 6) 

c) Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely 
Vuorovaikutuksen ja monipuolisen työskentelyn esimerkkejä sekä toteutumisen arvioimista ja 
varmistamista on kuvaOu monin tavoin tässä luvussa sekä 3. luvussa laaja-alaista oppimista kuvat-
taessa. 
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d) Kul;uurinen moninaisuus ja kieli9etoisuus 
Oulun krisLllisen koulun rikkautena on mahdollisuus kansainvälisyyteen ja hengelliseen moninai-
suuteen. Koulussa pyritään siihen, eOä työyhteisön jäsenet ja oppilaat perheineen tulevat niin Ou-
luun evankelisluterilaisen seurakunnan, kirkollisten herätysliikkeiden, Ortodoksikirkon, Katolisen 
kirkon kuin ns. vapaiden krisLllisten seurakunLen, yhteisöjen ja järjestöjen piiristä. KrisLlliseen 
yhteisöön kuuluminen ei kuitenkaan ole edellytys krisLlliseen kouluun tulemiselle.   

Koulussa pyritään myös siihen, eOä yhteisön kansainvälisyys ja monikulOuurisuus heijastuvat kou-
lun sosiaaliseen ja kogniLiviseen oppimisympäristöön. Oppilaat tutustuvat erilaisista taustoista 
tuleviin oppilaisiin ja saavat Letoa heidän kulOuureistaan ja koLmaistaan normaalin kouluarjen ja 
vapaa-ajan vieton lisäksi mm. seuraavin johdetuin toimin   

• kielikerhot: Opetushallituksen kerhorahoituksen avulla on mahdollisuus palkata eri kielten 
taitajia opeOamaan   

• kansainväliset kummioppilaat: koululla on tukea tarvitsevia kummioppilaita maissa, joissa 
koulutusolosuhteet eivät ole länsimaita vastaavia. Oppilaat käyvät kirjeenvaihtoa kum-
mioppilaiden kanssa englannin kielellä.  

• osallistuminen Unescon ja Microsodin yhteistyöprojekLin, jossa kirjoitetan eri kielillä tari-
noita/kirjoja yhteiselle sähköiselle alustalle. ProjekLin osallistuu useita kymmeniä maita ja 
kansallisuuksia. 

• vähemmistökansallisuuksien huomioiminen: tutustutaan saamelaisuuteen ja romanikult-
tuuriin erityisesL näille vähemmistöryhmille omisteOuina kansallisuuspäivinä. Kouluyhtei-
sössä on molempien väestöryhmien edustajia.  

• koulun osallisuus Microsodin kansainvälisessä New Pedagogies for Deep Learning -projek-
Lin tuo kansainvälisiä yhteyksiä eri puolille maailmaa. 

e) Osallisuus ja demokraaOnen toiminta  

Osallisuus nähdään arkipäiväisenä käytännön toimintana oppimisessa ja koulunkäynnissä. Osallis-
tuessaan lapset ja nuoret sekä heidän huoltajansa toimivat yhdessä niin oman perheen, koulun, 
lähiympäristön kuin koLkaupunkinsakin kehiOämiseen.  MonipuolisesL toteuteOu osallisuus lisää 
kouluyhteisöjen kaikkien jäsenten hyvinvoinLa. Osallisuus edellyOää toiminnan arvioinLa ja sen 
kehiOämistä. 

Oulun krisLllisen koulun osallistavaa toimintakulOuuria arviointeineen on kuvaOu Oppilashuollon 
suunnitelmassa (LIITE 3). Seuraavat osallisuuOa ja demokraagsta toimintaa kuvaavat toimet ovat 
poimiOu sieltä:  

• luokkaraadit: luokkatasolla rohkaistaan oman mielipiteen ilmaisemiseen, opetetaan käyt-
tämään rakentavia puheenvuoroja ja vaikutetaan luokkatason päätöksiin; luokkaraateja 
johtavat luokanopeOajat ja luokanvalvojat; luokkaraadit valmistavat oppilaskuntatoimin-
taan. 

• oppilaskunnat: koulullamme toimii kaksi oppilaskuntaa (3-6 ja 7-9), jotka toimivat koko 
koulua koskevana oppilaiden äänitorvena; oppilaskunnat osallistuvat yhteisölliseen oppi-
lashuoltoryhmään (Tsemppari) ja järjestävät ns. KeKe-kioskin eli kestävään kehitykseen ja 
yriOäjyyskasvatukseen liiOyvän viikoiOaisen kioskitoiminnan. 



 69

• Oppilaskunnan Keke-kioskitoiminta: Oppilaskunta pitää luokkien 1-4 -luokkien oppilaille 
kerran viikossa kioskia, josta oppilailla on mahdollisuus ostaa oikeita tuoOeita leikkieuroil-
la. MyynLtuoOeet tulevat lahjoituksina kodeista: tarroja, leluja, avaimenperiä, koruja, ky-
niä, vihkoja, rasioita, lompakoita... kaikenlaista pientä rihkamaa). TuoOeet on jaoteltu 
kolmeen hintaluokkaan: 5€, 10€ ja 15€. Oppilaat ansaitsevat euroja huolehLmalla päivit-
täisistä läksyistään. Kun päivän kaikki läksyt on tullut kotona tehdyiksi, oppilas ansaitsee 
yhden euron. Viikon aikana on siis mahdollista ansaita viisi euroa. OpeOaja kirjaa oppilaal-
le kertyneet viikkoansiot oppilaan omaan henkilökohtaiseen pankkikirjaan.  
Oppilaskunnan roolina on hinnoitella kodeista lahjoitetut myynLin tarkoitetut tuoOeen, 
toimia kauppiaina ja lopulta vähentää oppilaan pankkikirjasta tämän ostosten euromäärä 
pankkikirjaan kertyneestä saldosta. Prosessissa oppilaat huolehLvat läksyistään, harjoiOe-
levat kaupassa asioinLa ja oppivat säästämään arvokkaampia ostoksia varten. Oppilaskun-
nan kioskitoiminta palvelee yhteisöllisyyden ja osallisuuden tavoiOeita.  

• kouluruokailujärjestelyt: Oppilailla on LeOyjen aikajaksojen puiOeissa mahdollisuus antaa 
hymynaama-arvio kouluruoasta. Arvioinnin perusteella oppilailla on mahdollisuus vaikut-
taa tulevaan ruokatarjontaan. Heikkoja arvioita saaneista ruuista keskustellaan. Pohdimme, 
miksi ne eivät maistuneet. Mikäli emme kykene vaikuOamaan raaka-aineita tai mausteita 
vaihtamalla jonkun ruoan arvostuksen nousuun, vaihdamme kyseisen ruokalajin Llalle 
toisen. Näin oppilaat saavat arvokkaan arvioinLmahdollisuuden lisäksi kokemuksen de-
mokraagsesta päätöksenteosta. Oppilaillamme on todellinen mahdollisuus vaikuOaa kou-
luruokatarjontaan. 

• kummitoiminta (sisäinen): koulun kaikki luokat (0-9) toimivat toinen toistensa kummi-
luokkina; kaikilla oppilailla on myös koulun oma kummioppilas 

• kummitoiminta (ulkoinen): pohditaan yhdessä auOamisen erilaisia muotoja, esim. tue-
taan taloudellisesL ulkomailla olevan kummioppilaan koulunkäynLä  

• kansainvälinen hyväntekeväisyys: lähetetään vuosiOain oppilaiden virkkaamia nuOuja 
ELopian vastasyntyneille lapsille 

• välkkäritoiminta: yläkoululaiset järjestävät alakouluoppilaille välitunLakLviteeOeja 

• oppilaiden ohjaamat kerhot: Luokkien 3-9 oppilaat järjestävät vakituisen henkilökunnan 
ohjauksessa kerhotoimintaa luokkien 1-4 oppilaille (tyOökerho, heppakerho, sählykerho 
jne.) 

• Young Leader -toimintatavassa oppilaat toimivat yhteistoiminnallisesL Limeissä harjoitel-
len erilaisia rooleja ja tehtäviä sekä tavoiOeenaseOelua ja sen suuntaisesL toimimista. 
Tiimeissä harjoitellaan johtamista, vastuun jakamista ja kantamista sekä raportoinLa ja 
tuotosten esiOelyä.  

f) Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua koulun toi-
mintaan. Oppiva yhteisö mahdollistaa osallisuuden ja aidot vaikutusmahdollisuudet. Yhdenvertai-
suuOa edistämällä ehkäistään syrjintää, lisätään ymmärrystä moninaisuuOa kohtaan ja ennen 
kaikkea kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvoinLa.   
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Oulun krisLllisellä koululla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (LIITE 16), joka on laadiOu 
yhteistyössä henkilöstön, huoltajien ja oppilaiden kanssa.  

g) Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen 

Oulun krisLllisessä koulussa kestävä tulevaisuus ymmärretään laaja-alaisesL. Käsitepari viljely ja 
varjelu kuvaavat kestävään tulevaisuuteen suuntautumista. Lähtökohtana on paikallisen luonnon 
ja olosuhteiden tuntemus. Mitä ei tunne, sitä ei arvosta. VaikuOaminen alkaa läheltä – omasta 
luokkahuoneesta.  

Oppilaalle tarjotaan säännöllisesL toiminnallisia ja elämyksellisiä oppimiskokemuksia kestävän ke-
hityksen eri osa-alueilta:    

• luonto   

• kestävä kulutus   

• hyvinvoinL ja turvallisuus    

• kulOuuri idenLteeg ja maailmankansalaisuus  

Oulun opetustoimen kestävän kehityksen oppimispolku on toimintamalli, jonka pohjalta on muo-
kaOu Oulun krisLllisen koulun Kestävän kehityksen suunnitelma (LIITE 9).  

Ekososiaalinen sivistys on laaja-alainen käsitesisältö, johon voi kasvaa vain konkreegsten valinto-
jen kauOa. Tämän linjauksen Oulun krisLllinen koulu on tehnyt seuraavin valinnoin: 

• Koulu on ollut toimintansa alusta asL puhtaasL kierrätyskoulu: kouluun ei ole osteOu juuri-
kaan kalusteita, vaan kaikki on lahjoitustavaraa. Suuri osa opetusmateriaaleistakin saadaan 
vuosiOain lahjoituksina.  

• Oppilaat ja heidän vanhempansa osallistuvat lahjoitustavaroiden hakemiseen ja vanhojen 
huonekalujen kunnostamiseen  

• Käsitöissä suositaan kierrätysmateriaaliprojekteja ja vuotuiset joulumyyjäisemme rakentu-
vat pääasiassa kierrätysmateriaaleista valmisteOuihin uusiotuoOeisiin.  

• Kestävä kehitys -kioski (Keke-kioski): Toimintaa on kuva6u kohdassa Osallisuus ja demo-
kraaQnen toiminta. 

• Kestävän kehityksen suunnitelmassa (LIITE 9) kuvaamme tarkemmin vastuullista kasvatus-
työtämme kohL kestävämpää tulevaisuuOa. 

4.6.4. Toimintakul1uurin periaa1eiden toteutumisen arvioin0 

ToimintakulOuurin periaaOeiden toteutumisen arvioinnista vastaavat henkilökunnan lisäksi moniam-
maLllinen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Tsemppari sekä kuukausiOain kokoontuvat Limit (hyvin-
voinL-, turvallisuus- ja yhteisöllisyysLimit). Oulun krisLllisessä koulussa toteutetaan säännöllisesL ulko-
puolisen toimijan (ZEF Oy) toimesta laajamiOainen koulun toiminnan arvioinL, johon osallistuvat henki-
lökunnan lisäksi myös oppilaat ja huoltajat. Koulussa käydään myös jatkuvaa spontaania ja arvioivaa 
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vuoropuhelua koulun toimintakulOuurista niin huoltajien kuin oppilaiden kanssa. Virallisia kanavia täl-
laiselle keskustelulle tarjoavat  

• oppilaskunnat  
• vanhempaintoimikunta 
• koulun yhteiset ja luokkakohtaiset vanhempainillat 
• ns. vanhempainkoulut, joissa keskustellaan lyhyen alustuksen jälkeen ajankohtaisista kas-

vatukseen liiOyvistä aiheista 
• säännöllisesL toteuteOavat rehtorin aamukahvit 

Yleisiä turvallisuuteen ja hyvinvoinLin liiOyviä toimia valvovat ja arvioivat: 
• Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos: tarkistaa vuosiOain koulun Pelastussuunnitelman, jo-

hon sisältyy monipuolinen omavalvonnallinen osuus.   SuunniOelemme myös yhteistyössä 
poistumisharjoituksia (vuoroin tulipalon, kaasuvaaran, vaarallisen henkilön takia) ja osal-
listumme pelastuslaitoksen järjestämiin koulutuksiin 

• turvaLimi: kerran kuussa kokoontuva opeOajista, muusta henkilökunnasta ja oppilaskunta-
jäsenistä muodostuva Limi nimeää turvallisuusepäkohLa, organisoi koko kouluyhteisön 
turvakoulutusta ja vastaa pelastussuunnitelman päiviOämisestä. TurvaLimi on laaLnut 
turvallisuusvuosikellon, johon on kirjaOu kuukausiOain toteuteOavat turvatoimet 

• vakuutusyhLö: järjestetään yhteistyössä säännöllisin väliajoin ns. riskikartoitus 

Kaikilla Oulun krisLllisen koulun henkilökuntaan kuuluvilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen työnoh-
jaukseen, jolla on vaikutuksensa koko koulun toimintakulOuuriin työhyvinvoinLnäkökulmasta. 

Oulun krisLllinen koulu edistää toimintakulOuurin kehiOämistä tekemällä yhteistyötä krisLllisten koulu-
jen verkoston kanssa erillisillä hankerahoituksilla (Osaava, ToimintakulOuurin kehiOämistalkoot jne.), 
krisLllisen kasvatuksen koulutuksilla ja yhteisillä TESO-päivillä sekä säännöllisillä videoneuvoOeluilla. 
Työtapoja ja innovaaLoita jaetaan ja peilataan kunnallisten koulujen käytänteisiin.  

4.6.5. Kouluorganisaa0on toimintakul1uurin kehi1ämismalli - 0imipedagogiikka 

Creator KehiOämispalvelut Oy on järjestänyt krisLllisten koulujen verkostolle Limipedagogiikkakoulu-
tusta, jossa on kehiteOy kouluorganisaaLon toimintakulOuuria. Oulun krisLllinen koulu tarkastelee toi-
mintakulOuuriaan prosesseina oppimisen, johtamisen, innovoinnin ja idenLteeLn rakentumisen suh-
teen.  

ToimintakulOuurin kehiOämismalli on laadiOu huomioimaan koko kouluyhteisö – oppilaat, luokat, hen-
kilökunta, johtokunta, kannatusyhdistyksen hallitus – muOa sitä voidaan soveltaa myös suppeammin 
vain oppilaisiin. Tällöin keskiössä on oppilas (yksilön prosessit), opetusryhmä tai koko luokka (Limin 
prosessit) tai kaikki koulun oppilaat (yhteisön prosessit). 
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Kaavio 2. Toimintakul1uurin kehi1ämismalli: Tiimipedagogiikka 

Oppimisprosessi: 
Oppilaan oppimisprosessissa henkilökohtaisella kehiOymissuunnitelmalla on merkiOävä tehtävä. Se 
laaditaan opeOajan, oppilaan ja huoltajien yhteistyönä. KehiOymissuunnitelman toteutumista seura-
taan ja arvioidaan yhdessä.  

Tiimin oppimisprosessiin kuuluu NPDL-ydintaitojen mukaisesL  
• työskentely ryhmässä, jonka työskentelyn tulos on riippuvainen jokaisen ryhmäläisen panokses-

ta – ts. ryhmä tarvitsee jokaista yksilöä (=keskinäisriippuvuus) 
• vuorovaikutustaidot 
• sosiaaliset, emoLonaaliset ja kulOuurien välisen viesLnnän taidot 
• ryhmädynamiikan ja ongelmaLlanteiden hallinta 

KouluorganisaaLon toimintakulOuurin keskeinen tavoite on oppiminen yhteisönä. Koko toimintaa ar-
vioidaan prosessina, jossa erilaisten arvioinLmiOareiden avulla hankiOua Letoa hyödynnetään toimin-
nan laadun kehiOämisessä. Yhteisön oppimisprosessista vastaa yhteisön hallinto eli yhdistyksen hallitus 
ja johtokunta. Hallinnon päätösten toimeenpanosta vastaavat yksiköiden johtajat (rehtori ja päiväko-
Len johtajat) sekä johtoryhmä ja johtokunta. 

Johtamisprosessi: 
ToimintakulOuurin kehiOämismallin johtamisprosessi lähtee jokaisen oppilaan kohdalla itsensä johta-
misesta eli itseohjautuvuudesta. Se on taito, johon koko yhteisön jäseniä ohjataan ja kasvatetaan. Oppi-
laille laadiOavan kehiOymissuunnitelman keskeinen tavoite onkin itseohjautuvuuden lisääntyminen. 

KouluorganisaaLon koko toiminta voidaan nähdä kerroksellisena LimiorganisaaLona. Jokainen luokka 
on oma Liminsä. Jokaisen luokan sisällä toimii erilaisilla variaaLoilla ja perusteilla omia Limejä (ryhmä-
työt, yhteisöllinen oppiminen). Jokaisella Limillä on omat tavoiOeensa, joiden saavuOamista arvioidaan 
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yksilöt saavuttavat osaamisessa täyden potentiaalinsa.
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erilaisilla Limin tehtävään sopivilla miOareilla (esim. Laaja-alaisen osaamisen arvioinLkriteeristö: LIITE 
13). Jokaisessa Limissä tarvitaan johtajuuOa ja vastuunoOoa. Johtajuuteen kasvatetaan valmentavan 
johtamisen menetelmin. Yhtenä menetelmänä käytämme Young Leadership -ohjelmaa, joka on yhteis-
toiminnallisen oppimisen toimintamalli. Sen keskeisten periaaOeiden soveltaminen auOaa oppilaita 
kehiOymään sekä johtajina eOä johdeOavina. Tiimit ohjaavat jokaisen yksilön toimintaa. Hyvin toteutu-
nut johtajuus näkyy johtamisen oppimisena myös yksilötasolla eli itseohjautuvuutena.  

OppilaiOen näkökulmasta ja oppilastasolla yhteisöllistä vastuuta, osiOaista johtamista ja toimeenpano-
valtaa kantavat oppilaskunnat. DemokraLan pelisäännöt tulevat tutuiksi.  

OpeOajaLimit muodostetaan vuosiluokkaperustaisesL alkuopetuksen, keskiluokkien ja yläkoulun Li-
meihin. Jokainen henkilökuntaan kuuluva osallistuu lisäksi työnkuvansa perusteella oppilashuollollisiin 
Limeihin: turva-, yhteisöllisyys- tai hyvinvoinLLimiin. TavoiOeena on jokaisen Limin itseohjautuvuus eli 
Limijohtajuus.  Oppilashuollollisissa Limeissä huomioidaan myös oppilasedustus.  

Koulun toiminnan keskeinen johtamisen väline on lukuvuosisuunnitelma, joka perustuu opetussuunni-
telmaan. Lukuvuosisuunnitelma laaditaan yhdessä henkilökunnan kanssa johtokunnan antamaan oh-
jaukseen nojautuen. Lukuvuosisuunnitelmassa on määritelty seuraavat asiat: 

• TunLjärjestelyt (opeOajien opetustunnit, samanaikaisopetus) 
• Koulutyön yleiset järjestelyt (työ- ja loma-ajat, koulupäivän rakenne) 
• Opetussuunnitelman kehiOämistarpeet ja -tavat  
• Lukuvuoden keskeiset tavoiOeet (opetussuunnitelmaan pohjautuen) 
• TunLkehyksen painopistealueet (sisältää esim. valinnaiskurssit) 
• Koulun ulkopuolella anneOava opetus (teemapäivät, leirikoulut) 
• Koulun muut suunnitelmat (erityisprojekLt ja tapahtumat, monialaiset oppimiskokonaisuudet) 
• Kerhot 
• Henkilökunnan koulutus ja Limityön kehiOäminen 
• Johtokunnan toimintasuunnitelma (lukuvuosiOainen suunnitelma, poikkeaa muun hallinnon 

kalenterivuosiOain tapahtuvasta suunniOelusta) 
• TiedoOaminen (vakioidut Ledotusmenetelmät ja vastuut) 

Opetushenkilökunta osallistuu lukuvuoden pääOyessä toteutuneen lukuvuosisuunnitelman arvioinLin. 
Yhdistyksen johtokunta arvioi toteutunuOa toimintasuunnitelmaa ja käyOää sitä tulevan lukuvuoden 
suunniOelussa.  

Innovoin0prosessi: 
Oppilaan innovoinLprosessilla tarkoitetaan oppilaan itsensä kannalta merkityksellisten luovien proses-
sien ilmenemistä. Yksilö saavuOaa oppimisessa oman potenLaalinsa. Vuorovaikutuksessa toisten kans-
sa löytyy uusia ratkaisuja ja meneOelytapoja, jotka auOavat tavoiOeiden saavuOamisessa. 

Tiimin innovoinLprosessissa jäsenten vuorovaikutus tuoOaa sellaista tulosta, jota yksilöiden olisi vaikea 
saavuOaa yksin. Tiimien keskeinen tehtävä on antaa yksilölle kasvun ja vuorovaikutuksen paikka, jossa 
yksilön luovat ajatukset voidaan Limin voimin ohjata ja nostaa yhdessä täyteen potenLaaliinsa. Koulu-
yhteisössä tätä toimintamallia kutsutaan Limipedagogiikaksi, jossa jokaisen oppijan panos vaikuOaa, ei 
vain itsensä, vaan myös muiden oppimiseen.   

Koko kouluyhteisön innovaaLoprosessi edellyOää yhteisöltä sekä innovaLivisia yksilöitä eOä Limejä. 
Lisäksi yhteisössä tavoitellaan määräLetoisesL toimintaa, joka yliOää standardit ja hakee uusia toimin-
tamalleja. InnovaLivisiin ratkaisuihin kannustavat taloudelliset ja toiminnalliset haasteet, jotka voidaan 
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nähdä myös mahdollisuuksina. Yhteisö lähtökohtaisesL tukee innovaaLoprosesseja. Monialaisten op-
pimiskokonaisuuksien ja ilmiöoppimisen parhaimmat oppimistulokset saavutetaan koko yhteisöä kos-
kevan onnistuneen Limipedagogiikan tuoOeina.  

Iden0teeZtaso: 
KoulukonteksLssa yksilön idenLteegprosessi eli myönteisen ja terveen minäkuvan saavuOaminen to-
teutuu vastuullisen henkilökunnan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa omaan vertaisryhmään. Sen saa-
vuOamista tukevat kasvava ja kehiOyvä oman oppimisprosessin itseohjautuvuus sekä omat luovat rat-
kaisut ja innovoinLprosessit. Oppilaan kokemus yhteisöön kuulumisesta on tärkeää hänen idenLteeg-
prosessissa. Hänelle onkin taaOava kokemuksia omasta myönteisestä ja merkiOävästä vaikutuksesta 
kouluyhteisöön.  

Tiimien ja erilaisten oppilasryhmien ryhmäytyminen ja rakentavan ryhmädynamiikan saavuOaminen 
onnistuvat parhaiten yhteisössä, jossa on riiOävän vahva yhteinen arvoperusta ja jossa oppimista joh-
detaan ja innovaLivisuuOa tuetaan. Yhteisen onnistumisen myötä ryhmähenki ja me yhdessä -tunne 
kasvavat. Hyvä luokkahenki on ilmaus hyvästä luokan tasolla toteutuneesta idenLteegprosessista. 
Koko koulun tasolla vastaavaa voidaan kokea myös koko koulun tasolla, jolloin on onnistuOu hyvän ja 
myönteisen kouluidenLteeLn luomisessa.  Koko koulun idenLteeLn luomisessa oppilailla on oma mer-
kiOävä tehtävänsä, muOa ennen kaikkea koulutoiminnan johto kantaa siitä vastuun.  

4.6.6. Oppimisympäristöjen ja työtapojen valinta, käy1ö ja kehi1äminen  

Fyysinen Lla tai pedagogiset välineet eivät ole pedagogiikan määriOämisen lähtökohta, vaan osa oppi-
misen ja opetuksen tueksi rakentuvaa oppimisympäristöä. Oppilas ja oppiminen ovat Llankäytön kes-
keinen lähtökohta ja päämäärä.  KrisLllisen koulun pedagogiikan keskiössä on aina dialoginen vuorovai-
kutussuhde oppijan kanssa.  

Oppimiselle aseteOujen tavoiOeiden saavuOamiseen on erilaisia reiOejä. Oulun krisLllisessä koulussa 
on kehityOy käyOämään käytössä olevia Lloja luovasL ja joustavasL, hyödyntämään monipuolisesL 
kaupungin tarjoamia opetusLlamahdollisuuksia sekä ympärillä olevaa luontoa. Opetusympäristöjä ja 
työtapoja koskevia keskeisiä periaaOeita ovat istuvan oppimisen kohtuullistaminen, tvt-välineiden mo-
nipuolinen käyOäminen sekä laaja-alaiset yhteisölliset ja leikinomaiset oppimisprosessit. Vierailut kou-
lun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä lisäävät oppilaiden ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta 
ja auOavat ymmärtämään, miten koulussa opeteOavat asiat ovat kytköksissä taitoihin, joita tarvitaan 
elämässä.  

Opetuksessa hyödynnetään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, esimerkiksi  
• Oulun kaupungin kulOuuritarjontaa (museoita, teaOeria, näyOelyitä, konserOeja),  
• kirjastoja 
• eri seurakunLen kokoontumisLloja ja kirkkoja 
• liikuntapaikkoja (urheilukengä ja -Lloja, uimahalleja, kunto- ja luisLnratoja sekä hiihtolatuja) 
• paikallisia luontokohteita (Oulujoki, Kuivasjärvi, Perämeri, lähisuot ja metsät) sekä 
• teknologiakeskuksia (Oulun yliopisto ja Tiedekeskus Tietomaa) 
• yriOäjiä ja eri ammagalojen edustajia yritysvierailujen ja TET-jaksojen aikana  

Oulun krisLllisessä koulussa korostetaan oppilaiden osallisuuOa ja vastuuta oppimisympäristöjen eko-
logisuudesta, viihtyisyydestä, järjestyksestä ja siisteydestä. Koulu on koulutoimintaan liiOyvien kalustei-
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den osalta puhtaasL kierrätyskoulu. Koulun oppilailla on selkeäsL määriteltyä vastuuta oman luokkansa 
viihtyisyydestä myös siivouksen ja tavaroiden paikalleen laiOamisen osalta. Yläkouluun on kehiteOy 
oma TegSeLn (LIITE ??), jossa oppilailla on viikkovastuut keigöjärjestelyistä ja luokkien järjestyksestä. 
Yksi yläkoulun oppilaista toimii vuorollaan keigöjärjestäjänä eli valvoo muiden oppilaiden ruokailuväli-
neiden palautusta ja luokkasiivousvastuut kaOavat monipuolisia tehtäviä.  

Oulun krisLllisessä koulussa on nykyaikaisen Letoyhteiskunnan aseOamat vaaLmukset täyOävä laiOeis-
to. Käytössä on riiOäväsL oppilas- ja luokkakohtaisia Letokoneita, videotykkejä ja dataprojektoreita. 
Oppilailla on mahdollisuus tuoda oppitunneille älypuhelinten lisäksi omia tvt-laiOeita, mikäli niiden 
käytölle on pedagogiset perusteet. Niiden käytöstä olemme sopineet oppilaiden ja vanhempien kanssa 
yhteiset pelisäännöt. Tietostrategiassa (LIITE 5) koulumme on sitoutunut tavoiOeelliseen Letotekniikan 
hallinnan opeOamiseen. Koulumme hyväksygin v. 2014 Microsodin New Pedagogies fo Deep Learning 
-projekLin, jonka myötä tvt-laiOeiden monipuolinen käyOäminen ja verkostoituminen ovat nousseet 
oppimisympäristöjä ja työtapoja koskevaan keskiöön.  

Yhä suurempi osa oppilaiden oppimisesta toteutuu kouluajan ulkopuolella, kun kaikki tarviOava Leto 
on muutaman napin painalluksen takana. Etenkin tvt-taidoissa oppilailla on runsaasL kouluoloissa käyt-
tämätöntä osaamista. Yläkoulun oppilaamme ovatkin opeOaneet menestyksellisesL alakoulun oppilaille 
pelillisyyden taustalla olevaa koodausta.  Jokaiselle oppilaalle laadiOava KehiOymissuunnitelma mah-
dollistaa oppilaiden yksilöllistä oppimista korostavien pedagogisten ratkaisujen kehiOämisen.  

Liikkuva koulu -hankkeen myötä Oulun krisLllisessä koulussa on kehiteOy liikkumista lisääviä opetus-
menetelmiä ja istumista vähentäviä toimintoja (LIITE 19). Kannustamme myös Liikuntakorg -käytännön 
myötä omaehtoiseen liikkumiseen kouluajan ulkopuolella. 

Työrauhan turvaamisessa dialogisuudella, vuorovaikutuksen laadulla ja oppilaiden osallisuudella toi-
mintakulOuurin luomisessa on ratkaiseva merkitys. Oppilaiden kanssa on pohdiOu yhdessä työrauhan 
turvaamisen myönteisiä askelmerkkejä, joihin kaikki haluamme sitoutua. Olemme myös eritelleet ja 
kirjanneet niitä toimia ja tapahtumia, jotka johtavat kasvatuskeskusteluun ja/tai kurinpitotoimiin. Laa-
Lmamme Työrauhasuunnitelma -asiakirja (LIITE 7) on yhteinen suunnitelmamme työrauhan turvaami-
seksi. 

KrisLllisten koulujen kanssa on kehiteOy uusia työtapoja oppimisen moLvaaLon lisäämiseksi, oppimi-
sen eheyOämiseksi ja dialogisen toimintakulOuurin juurruOamiseksi. Opetushallitus on tukenut tätä 
kehiOämistyötä Osaava-rahoituksella.  

4.6.7 Opetuksen ehey1äminen käytännössä 

Opetusta eheytetään monin eri tavoin jäsentämällä oppiainesta ja opetusLlanteita mielekkäiksi koko-
naisuuksiksi: 

− Kokonaisopetuksessa oppiaineiden rajat hämärtyvät tai katoavat kokonaan. Alkuopetuksessa 
luokilla 0-2 kokonaisopetus on osa päiviOäistä työskentelyä. Niillä vuosiluokilla, joissa urakka-
työskentely on oteOu kokonaisvaltaisesL ja kaOavasL koko koulutyötä koskevaksi oppimisen 
menetelmäksi, tavoitellaan myös kokonaisopetuksen henkeä.  

− Rinnastamalla, jolloin käsitellään samanaikaisesL samaa teemaa kahdessa tai useammassa op-
piaineessa. LuokanopeOajien osalta tämän tekninen toteutus on helppoa toteuOaa, muOa ai-
neenopeOajien välillä yhteisen suunniOeluajan löytyminen on haastavampaa. Mahdollisuus 
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siihen avautuu seuraavan järjestelyn kauOa: Järjestämme vuosiluokkien 0-2, 3-6, 7-9 yhden 
tunnin viikossa keskellä koulupäivää yhteistä suunniOelua varten. 

− Jakso1amalla eli järjestämällä samaan teemaan liiOyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi. Tämän 
toteuOamisen mahdollistaa rinnastamisen yhteydessä kuvaOu järjestely. 

− Suunni1elemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuOamises-
sa hyödynnetään useita eri oppiaineita. Tätä tavoiOelemme esim. järjestämällä oppilaiden it-
sensä valitsemista aiheista Leto-, taide- ja harrastemessuja.  

Oulun krisLllinen koulu on osallistunut Oulun kaupungin opetustoimen järjestämään opetussuunnitel-
makoulutukseen ja saanut luvan käyOää soveltuvin osin Oulun opetustoimen valmistamaa materiaalia. 
Käytännössä olemme lisänneet opetuksen eheyOämiseksi laadiOuihin oppimisen polkuihin omaa krisLl-
lisestä maailmakuvasta ja ihmiskäsityksestä nousevaa sisältöä. Käytämme oppimisen eheyOämiseksi 
seuraavia oppimisen polkuja: HyvinvoinLpolku (LIITE 24) ja Kestävän kehityksen polku (LIITE 9). 

Opetusta eheytetään erilaisilla teemapäivillä, tapahtumilla, kampanjoilla, opintokäynneillä, leirikouluilla 
ja luokkaretkillä. LähtökohtaisesL oppilaille annetaan mahdollisimman paljon Llaa omalle suunniOelulle 
ja toteutukselle. Seuraavaa suuntaa-antavaa esimerkkilueOeloa eheytyksen tavoista päivitetään jatku-
vasL. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat, jotka kaOavat tavoiOeet, oppiainemäärät, oppilaiden osalli-
suuden suunniOeluun ja arvioinLin kirjataan vuosiOain lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitel-
makirjausten myötä varmistetaan, eOä jokaisen oppilaan kohdalla täyOyy vähintäänkin minimivaaLmus 
monialaisten oppimiskokonaisuuksien määrän ja laajuuden suhteen.  

a) Teemapäivät, tapahtumat 
− Kids´ Ac0on Day on kerran vuodessa järjesteOävä yleinen kaikille 6-12 -vuoLaille avoin ta-

pahtuma, jossa koulumme yläkoululaiset rakentavat erilaisia toimintapisteitä. Toimintapis-
teissä tarvitaan sekä hieno- eOä karkeamotorisia taitoja, nokkeluuOa, luovuuOa, pääOely-
kykyä, rohkeuOakin. Oppiaineista tapahtumaan integroituvat liikunta, fysiikka, matemaLik-
ka, äidinkieli, kuvaamataito ja musiikki. Oppilaat keksivät toimintapisteilleen kuvaavat ja 
hauskat nimet. Oppilaat huolehLvat osin itse tapahtuman markkinoinnista. Tapahtumaan 
osallistuu kaikki koulumme oppilaat sekä useita kymmeniä koulumme ulkopuolelta tulevia 
lapsia kaikille avointa kutsua noudaOaen. 

− Koko koulun yhteisinä tapahtumina järjestämme vuosiOain kirkkovuoteen lii1yviä juhlia. 
Juhliin liitetään varsinaisen kirkollisen osuuden lisäksi myös muita elemenOejä. Kaikilla vuo-
siluokilla on juhlissa omat vastuunsa, joiden suunniOeluun he osallistuvat opeOajansa joh-
dolla.  

− Vuosi1aiset joulumyyjäiset, joihin oppilaat ovat valmistaneet syksyn aikana yhdessä van-
hempien kanssa erilaisia joulumyyjäistuoOeita. Oppilaat ja vanhemmat toimivat myyjinä. 
Liikuntasaliin on rakenneOu joulutori, jossa vuoroOelevat erilaiset myynLkojut, arvontapis-
teet, kahviOelunurkkaukset, esitykset jne. Valaistus on hämyisä, seinät ja myynLkojut on 
koristeltu asianmukaisella tavalla. Kaikilla oppilailla ja henkilökunnalla on myös juhlaan kuu-
luva vaatetus. LuokkaLloissa toimii erilaisia luokkakohtaisia ohjelmia. Oppiaineista joulu-
messuihin integroituvat uskonto, historia, musiikki, liikunta, koLtalous, äidinkieli.  Tieto- ja 
viesLntäteknisillä taidoilla on myös merkiOävä osuus.  

− Tieto-, taide- ja harrastemessut, jossa näyOeille aseOajina toimivat 4.-6. luokkalaiset. Oppi-
laat saavat valita itselleen mieluisan aiheen, josta he laaLvat esiOeitä ja mainoksia sekä 
mahdollisesL erilaisia näytöksiä. Tuotoksissa painotetaan esitystapojen monipuolisuuOa. 
OpeOajat toimivat ohjaajina antaen oppilaan valitsemaan aiheeseen uusia eri oppiaineista 
nousevia näkökulmia.   
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− KouluPlus -toiminta on laajenne1ua aamu- ja iltapäivätoimintaa. Oulun krisLllinen kasva-
tus ry. tuoOaa KouluPlus palvelut ja suunniOelee toimintaa yhteistyössä koulun kanssa 
huomioiden koulun aseOamia kasvatuksellisia ja opetuksellisia tavoiOeita. Koulussa kesken 
jääneet projekLt jatkuvat usein koulupäivän päätyOyä KouluPlus -toiminnassa. KouluPlus 
toimii myös katalysaaOorina antaen ideoita oppitunLtyöskentelyyn. Osa KouluPlus -toimin-
taan liiOyvistä kerhoista on oppilaiden pitämiä: 4-6 -luokkien oppilaat järjestävät vakituisen 
henkilökunnan ohjauksessa kerhotoimintaa 1-3 -luokkalaisille (mm. pehmoeläinkerho, säh-
lykerho, tanssikerho). 

b) Kampanjat 
− Kouluesi1elykampanjat, joita järjestävät kouluyhteisö ja opetuksen järjestäjä. Oppilaat ovat 

mukana laaLmassa kouluamme kuvaavaa esitysaineistoa – mm. videoklippejä. He laaLvat 
käsikirjoituksen, esiOävät, kuvaavat, editoivat ja ovat mukana kouluesiOelyLlaisuuksissa 
esitellen kouluamme myös livenä.  

− Luokkaretkivarojen keruuseen lii1yvät kampanjat. Luokkaretkelle lähtevät vuosiluokat ke-
räävät varoja monin eri muodoin. Erilaisten tuoOeiden myynLkampanjat ovat suurelta osin 
oppilaiden vastuulla. Heidän tehtävänään on yhteistyössä opeOajien kanssa laaLa mainok-
sia ja toteuOaa myynLtyötä.  

− Hyväntekeväisyyskampanjat. Oulun krisLllisessä koulussa toteutetaan Anna Hyvän Kiertää 
-hyväntekeväisyyskampanjoita, joiden tavoiOeena on kerätä varoja puuOeessa oleville ihmi-
sille. Nämä kampanjat kumpuavat kiitollisuuden arvosta: meillä asiat ovat monessa suh-
teessa erinomaisen hyvin ja haluamme auOaa eri puolilla maailmaa olevia avun tarvitsijoita. 
Apu kanavoidaan tunneOujen kehitysyhteistyö- ja lähetysjärjestöjen kauOa.  

c) Opintokäynnit ja leirikoulut 
− Yläkoulun 9. luokan syyslukukaudella toteutetaan ulkomaille suuntautuva luokkaretki, johon 

tarviOavat varat yläkoululaiset keräävät itse osana yläkoulun yriOäjyyskasvatusohjelmaam-
me. VarojenkeruuprojekL aloitetaan 7. luokalla myymällä erilaisia tuoOeita, järjestämällä 
koulumme alakoululaisille ja päiväkoLlapsille syntymäpäiviä (a 150€), osallistumalla joului-
sin kauppojen joulupaketointeihin, järjestämällä joulumyyjäisiä jne. YriOäjyyskasvatukseen 
liiOyy erilaisten projekLsuunnitelmien tekemistä, uusien keruuideoiden kartoiOamista, aika-
taulujen laadintaa, asiakaspalvelutyöhön kouluOautumista, markkinoimista ja toteuteOujen 
projekLen arvioimista (LIITE 20). Itse luokkaretkeen oppilaat valmistautuvat opeOelemalla 
kohdemaan kieltä, perehtymällä kohdemaan ja -kaupungin kulOuurikohteisiin ja toimimalla 
kyseisten kohteiden matkaoppaina toisille oppilaille sekä mahdollisesL palvelemalla eri ta-
voin kohdemaan asukkaita jonkin paikallisen järjestön kauOa.  Jokaiseen luokkaretkiprojek-
Lin liiOyy useiden oppiaineiden integroitumista.  

− Alakoululuokillakin voidaan toteuOaa koLmaan luokkaretki, johon liiOyy varojen keruuta ja 
useiden eri oppiaineiden integroitumista yläkoulun luokkaretken tavoin.  

− Opintokäyntejä toteutetaan luokkakohtaisesL erilaisiin opetusta palveleviin lähikohteisiin ja 
paikallisiin yrityksiin. MerkiOävänä opetuksen eheyOäjänä toimii 6. luokalla toteuteOava Yri-
tyskylävierailu.  

4.6.8  Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteu1aminen (MOK) 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoi1eet 
Monialainen työskentely vaaLi oppilaalta taitoja, joita on tärkeää harjoitella koulupolun alusta asL.  Täl-
laisia taitoja ovat ihmeOelyn taidot, Ledon kanssa työskentelyn taidot, itseohjautuvuuden, yhdessä te-
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kemisen ja jakamisen taidot.   Opiskelun mielekkyyden kokemus syntyy pitkälL siitä, miten kiinnostavak-
si oppilaat kokevat asiat, joiden kanssa koulussa työskennellään. Kiinnostus viriää itse tutkimalla, kokei-
lemalla, tekemällä ja oivaltamalla. SinnikkyyOä tarvitaan aina – kaikki työskentely ei ole aina mukavaa ja 
innostavaa. Monialainen työskentely vaaLi pitkäjänteistä työtä koko koulun toimintakulOuurin kehiOä-
misessä oppivan yhteisön periaaOeiden mukaisesL.   

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat  
- opetusta eheyOäviä  
- suunnitelmallisia  
- kestoltaan selkeäsL yhtä teemapäivää tai opintokäynLä pidempiä   
- laaja-alaista osaamista kehiOäviä  
- koulun painopistealueita tukevia  

Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan niin, eOä jokainen oppilas osallistuu vähintään yhteen 
viikon miOaiseen monialaiseen oppimiskokonaisuuteen, jolloin… 

- kaikki oppitunnit opiskellaan monialaista oppimiskokonaisuuOa ja hyödynnetään viikon ajan 
myös muut koulutyön Llanteet tai   

- työskentely jaetaan pitemmälle ajanjaksolle: ennalta soviOujen oppitunLen ja muiden Llantei-
den hyödyntäminen  

Oppiaineiden rooli monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa on  
- edistää kokonaisuudelle aseteOuja tavoiOeita  
- edistää koulun yleisiä kasvatustavoiOeita  
- edistää kunkin oppiaineen omia tavoiOeita  

Oulun krisLllisessä koulussa toteutetaan koko koulun yhteisenä monialaisena oppimiskokonaisuutena 
joko joulujuhla tai pääsiäisjuhla koulun arvopohjasta nousevana perinteenä. Toinen perinne on keväisin 
järjesteOävät 4.-6. luokkien Letomessut. Näiden tapahtumien vuosiOain vaihtuvat tavoiOeet ja sisällöt 
kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan – samoin muiden monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoiOeet ja 
sisällöt.   

Johtaminen ja monialaiseen oppimiskokonaisuuteen lii1yvän työn organisoiminen 

Oulun krisLllisen koulun rehtori vastaa siitä, eOä koulussa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan mo-
nialaisia oppimiskokonaisuuksia. Monialaisen työskentelyn alustava suunniOelu aloitetaan ennen luku-
vuoden alkua toteuteOavilla elokuun suunniOelupäivillä, jolloin lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan mo-
nialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liiOyvät tavoiOeet, sisällöt sekä toteuOamistavat ja arvioinLmenetel-
mät. Suunnitelmien hienosäädöt toteutetaan henkilökunnan kokouksessa hyvissä ajoin ennen monia-
laisten oppimiskokonaisuuksien toteuOamista. 

Lisäksi lukuvuosisuunnitelmassa määritellään kussakin monialaisessa oppimiskokonaisuudessa mukana 
olevat oppiaineet ja yhteistyökumppanit.   SuunniOelussa ja työn organisoinnissa hyödynnetään seuraa-
vaa kysymyslistaa - kysymyksiin annetut vastaukset kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan:  

- Milloin ja millä tavalla lukuvuoden monialaiset oppimiskokonaisuudet päätetään? 
- Mikä on oppimiskokonaisuuden tavoite: mitä ja miten halutaan oppia, mitä halutaan saada ai-

kaan?   
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- Toteutetaanko monialaiset oppimiskokonaisuudet soviOuina viikkoina vai jaetaanko työskentely 
pitemmälle ajanjaksolle?   

- Ketkä vastaavat kokonaisuuksien suunniOelusta ja organisoivat toteutuksen?   
- Miten oppilaat osallistetaan suunniOeluun?   
- Keitä koulun ulkopuolisia toimijoita on mukana?    
- Miten lukujärjestys mahdollistaa työskentelyn?   
- Miten opeOajille järjestyy aikaa yhteiseen suunniOeluun?   
- Miten Ledotetaan koulun henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia?   
- Mitkä oppiaineet ovat työskentelyssä mukana? 
- Miten yhteistyö huoltajien ja/tai kolmannen sektorin kanssa huomioidaan? 

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia opiskeltaessa on tärkeää, eOeivät oppilaat vain tutki jotakin ilmiötä, 
vaan pääsevät käytännössä tekemään asioita. Työskentelyä suunniteltaessa on hyvä pohLa seuraavia 
kysymyksiä:   

- Miten oppilaat valmistautuvat / valmennetaan monialaiseen työskentelyyn?    
- Työpajojen/ryhmien toiminnan suunniOelu (ohjaajien roolit, ryhmäyOämisen tarve, tarviOavat 

materiaalit)   
- Millaisia tuotoksia työskentelyn tuloksena voi olla (toivotaan olevan, oletetaan olevan)?   
- Oppilaiden ohjaaminen työn aloituksessa, työskenneltäessä, työnjakoon ryhmässä tai työparien 

kesken   
- Miten ja mihin palaute kerätään?  
- Miten työskentelystä tullut palaute ohjaa seuraavan lukuvuoden suunniOelua?   
- Miten LedoOaminen monialaisten kokonaisuuksien roolista ja järjestämisestä hoidetaan? 

Pedagogiikka ja yhteistyö 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuOamisessa on kaksi erilaista lähestymistapaa: ilmiölähtöi-
syys ja Ledonalalähtöisyys. Ilmiölähtöinen lähestymistapa nousee arkielämän omakohtaisista havain-
noista tai ihmeOelystä ja kysymyksistä. Tiedonalalähtöisyys kumpuaa Ledonalojen tärkeimpien käsiOei-
den ja prosessien ymmärtämisestä. Sen jälkeen käsiOeitä käytetään monimutkaisten ilmiöiden haltuun-
oOoon.  

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuOaminen edellyOää opeOajilta monenlaista yhteistyötä, 
pedagogista rohkeuOa ja kokeilunhalua, ohjausvastuun jakamista sekä Leto- ja viesLntätekniikan hyö-
dyntämistä. Oppilailta monialaiset oppimiskokonaisuudet edellyOävät epävarmuuden sietokykyä, itse-
säätelyn taitoja ja kykyä ymmärtää erilaisten tunteiden merkitys prosessin kuluessa.  

Oppilaslähtöinen monialaisuus  

”Olennaista monialaisessa oppimiskokonaisuuksien suunniOelussa on oppilaiden aito toimijuus ja akLi-
vinen rooli” (Hannele Cantel). Monialainen oppimiskokonaisuus on oppijakeskeistä, oppilaan omia vah-
vuuksia hyödyntävää toimintaa, jossa opetusta eheytetään oppiaineita laajemmiksi kokonaisuuksiksi. 
Kyseessä on koko koulua koskeOava prosessi, jossa koulun toimintakulOuuri rakentuu tukemaan oppi-
laiden oppimista uudella tavalla.   

Koulun tehtävänä on auOaa oppilasta luomaan kokonaiskäsitystä hänen omista vahvuuksistaan, luon-
teenpiirteistään ja ihmisarvostaan sekä arvostamaan näitä myös muissa ihmisissä. Lapsen oppimisen ja 
hyvinvoinnin perusedellytyksiä ovat lapsen onnistumisen kokemukset, hyväksytyksi ja kuulluksi tulemi-
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nen, myönteisen palauOeen saaminen sekä turvallisuuden tunteen kokeminen. Näiden tavoiOeiden 
saavuOamisesta keskustellaan etukäteen niin opeOajakunnan kuin oppilaidenkin kanssa.  
  
Oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehiOymiseen vaikuOaa opeteltavia Letosisältöjä enemmän se, mi-
ten työskennellään, millaisiksi oppimisympäristöt rakennetaan sekä miten oppilaiden oppimista ja hy-
vinvoinLa tuetaan.   

Oppilaslähtöisyys monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuOamisessa varmennetaan vastaamalla 
seuraaviin kysymyksiin: 

- Miten oppilaat osallistetaan tavoiOeiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunniOeluun? 
- Mikä on oppilaiden rooli suunniOelussa?   
- Miten oppilas löytää sen, mikä häntä kiinnostaa?   
- Miten oppilas löytää oman vahvuutensa?   
- Miten oppilaiden vahvuuksia hyödynnetään?  
- Miten oppilaan potenLaalia hyödynnetään työskentelyssä?  
- Miten oppilaiden ideat kerätään?  
- Miten oppilaat löytävät toisensa ja yhteistyö alkaa sujua?  
- Miten oppiaineet ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet löytävät toisensa?  
- Miten monialaisten oppimiskokonaisuuksien aikana huomioidaan eriyOäminen / erilaisten oppi-

laiden huomioiminen?  
- Miten säilyy turvallisuuden tunne, koLryhmän rooli  
- Miten luodaan väliOävä ja kaikki hyväksyvä ilmapiiri työskentelyyn?  

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioin0  
 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioinL on  

- tavoiOeita peilaavaa ja oikeudenmukaista  
- moLvoivaa  
- prosessin eri vaiheissa mukana  
- palkitsevaa; kannustaa syventämään Letojaan ja taitojaan  

  
Arvioinnissa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

- Miten monialaiset oppimiskokonaisuudet arvioidaan?  
- Miten itsearvioinL ja ryhmän vertaisarvioinL toteutetaan? 
- Miten toteutuu jatkuva arvioinL; palauOeen antaminen prosessin aikana (ei vain 

lopputuloksen)? 
- Millä tavalla monialaiset oppimiskokonaisuudet huomioidaan niiden oppiaineiden arvioinnissa, 

joita oppimiskokonaisuuteen sisältyy?  
- Miten oppilaiden yhteistyötaidot arvioidaan? 
- Miten opeOajien välistä yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään? 

Koko kouluyhteisön pitää arvioida omaa toimintaansa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liiOyen. En-
nen seuraavaa lukuvuoOa mieLtään, miten koulukohtaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen on 
onnistunut eri luokka-asteilla. Pohdinnan tulokset vaikuOavat seuraavan lukuvuoden monialaisten op-
pimiskokonaisuuksien suunniOeluun. 
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LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJES-
TÄMINEN  

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 
 
Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulOuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä. Jär-
jestämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle aseteOujen tavoiOeiden saavuOamista ja peruso-
petuksen tehtävän toteuOamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehi-
tykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulu-
työn käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa. 

Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasva-
tustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumaOa. Koulutyön 
järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja 
muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista. 

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turval-
linen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus . Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, eOä oppilaan 34

oikeudet toteutuvat ja huolehLi edellytysten luomisesta tätä edistävälle koulutyölle. Koulun johdolla on 
käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liiOyvistä ratkaisuista 
kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennal-
taehkäisy sekä kasvun ja oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. 
Jokaisella opeOajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. OpeOajat 
vaikuOavat näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausoOeellaan. OpeOajan tehtävään kuuluu oppilai-
den oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan arvosta-
minen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilai-
den ohjaaminen ja tukeminen. OpeOaja huolehLi osaltaan siitä, eOä oppilaiden oikeus ohjaukseen sekä 
opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu.  Tämä edellyOää vuorovaikutusta oppilaiden ja 
huoltajien kanssa, opeOajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesL oppilashuollon henkilöstön kanssa 
tehtävää yhteistyötä.  

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa.  Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulu-
työhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sään-
töjen noudaOamisena.  Toisten ihmisten loukkaamaOomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioiOaminen 
ja sovituista tehtävistä huolehLminen on koulutyössä välOämätöntä. Laki velvoiOaa oppilaan osallistu-
maan perusopetukseen ja suoriOamaan tehtävänsä tunnollisesL ja käyOäytymään asiallisesL . Vapau35 -
tus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain LlapäisesL erityisestä syystä . KoL ja 36

koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain edellyOämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden pon-
nisteluissa. Koulun tehtävänä on puuOua poissaoloihin ja auOaa oppilaita onnistumaan koulutyössään. 

5.2 Yhteistyö  
 
Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja laa-
dun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemi-

 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. ja perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)34

 Perusopetuslaki 35 § 2 mom.35

 Perusopetuslaki 35 § 1 mom.36
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seksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden sekä koulu-
yhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista arvioidaan yh-
dessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Oppilaiden osallisuus  

Koulutyö järjestetään siten, eOä sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huoleh-
ditaan siitä, eOä oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraagsesta toiminnasta omassa ope-
tusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.  

Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunniOeluun on luonteva tapa 
vahvistaa osallisuuOa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunniOelussa oppilaiden osuus on tär-
keä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuOamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön 
suunniOeluun ja kehiOämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman 
ja siihen liiOyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun . Oppilaat ovat myös mu37 -
kana arvioimassa ja kehiOämässä yhteistyötä.   

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja 
sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallis-
tumista.  Se innostaa oppilaita esiOämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuOamaan omiin ja yhtei38 -
siin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuuOa tukevat rakenteet ja toimintatavat 
tarjoavat Llaisuuksia harjoitella demokraLataitoja käytännössä.  

Kodin ja koulun yhteistyö  

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä koLen kanssa . Yhteistyöllä tuetaan kas39 -
vatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, eOä jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeiden-
sa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden terveOä kasvua ja kehitystä. Huol-
tajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehiOämisessä on keskeinen osa 
koulun toimintakulOuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhtei-
sön hyvinvoinLa ja turvallisuuOa.  

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdiOava siitä, eOä op-
pivelvollisuus tulee suoriteOua. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden voi suoriOaa joko siten, 
eOä oppilas osallistuu opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat 
Ledot.  Koulu tukee koLen kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyh40 -
teisön jäsenenä.  

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehiOämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyön 
lähtökohtana on luoOamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.  Yhteistyössä 
otetaan huomioon perheiden moninaisuus sekä Ledon ja tuen tarpeet. Yhteistyön onnistumiseksi tar-
vitaan koulun henkilöstön aloiOeellisuuOa ja henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä 
muutoin monipuolista viesLntää. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- eOä yksilötasol-
la.  

 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)37

 Perusopetuslaki 47 a § 2 mom. (1267/2013)38

 Perusopetuslaki 3 § 3 mom.39

 Perusopetuslaki 26 § 1 mom. (477/2003)40
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Voidakseen huolehLa kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada Letoa lapsensa oppimisen ja kasvun 
edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista . Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan opetuksen jär41 -
jestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoiOeista, oppimisympäris-
töistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun 
liiOyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehi-
tystä myönteisesL kuvaavat viesLt ovat tärkeitä. Säännöllisen palauOeen avulla huoltaja voi osaltaan 
tukea lapsensa tavoiOeellista oppimista ja koulunkäynLä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan kou-
lupolun nivelvaiheissa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteuteOaessa. Henki-
lökohtaisten ja ryhmätapaamisten lisäksi yhteistyössä hyödynnetään Leto- ja viesLntäteknologiaa.  

Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja kasvatus-
työn tavoiOeiden suunniOeluun, arvioinLin ja kehiOämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden 
kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin ja koulun yhteistyössä 
edistetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoimin-
nalle. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyOä ja antavat tukea 
opeOajien ja koulun työlle.  

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa 

Henkilöstön Livis yhteistyö edesauOaa koulun kasvatus- ja opetustavoiOeiden toteuOamista. Koulutyö 
järjestetään tarkoituksenmukaisesL ja joustavasL yhdessä toimien ja työtä jakaen. Aikuisten yhteistyö, 
kuten samanaikaisopeOajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. Yhteis-
työtä tarvitaan erityisesL monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunniOelussa ja toteuOamisessa, op-
pimisen arvioinnissa ja tuessa sekä oppilashuollon toteuOamisessa.  

Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. TavoiOeena on edistää opetuksen kehiOämistä ja yhtenäi-
syyOä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Yhteistyötä tarvitaan perusopetuksen nivelvaiheissa ja 
oppilaiden siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja kulOuuriryhmien opetuksen, oppimisen 
tuen sekä oppilashuollon sujuva järjestäminen edellyOää hyvää koulujen välistä yhteistyötä. Toiminta 
paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää pedagogiikan kehiOämistä. 

Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä 
lukioiden ja ammaLllisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan 
kanssa edistää oppilaiden hyvinvoinLa. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulOuuritoimen, poliisin 
sekä seurakunLen, järjestöjen, yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, 
museoiden ja nuorisokeskusten kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuuOa ja tukee koulun kas-
vatustehtävää.   

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun es-
teetön sujuminen on varmisteOu. Työrauhaan voidaan vaikuOaa monilla koulun keinoilla, joista keskei-
siä ovat opeOajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunoOo ja huolenpito.  Peda-
gogisia ratkaisuja kehiOämällä sekä luoOamuksen ja väliOämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edel-
lytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on oikeus käyOää työrauhan turvaa-
miseksi ja epäasialliseen käyOäytymiseen puuOumiseksi myös kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpi-

 Perusopetuslaki 26 § 2 mom. (477/2003)41
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tokeinoja.  Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa noudateOavasta meneOelystä säädetään peruso-
petuslaissa.  42

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuOua oppilaan epäasialliseen käyOäytymiseen. Keskustelun 
tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönL, 
kuulla oppilasta, selviOää laajemmin käyOäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohLa keinot Llanteen kor-
jaamiseksi. MeneOelyn tavoiOeena on löytää myönteisiä keinoja koulussa käyOäytymisen ja oppilaan 
hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä pääOää, millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua 
käytetään.  

Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen 
eroOaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta 
Llasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun Llaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan 
oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa 
vaara, eOä toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan 
käyOäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liiOyvä toiminta vaikeutuu kohtuuOomasL oppilaan häi-
ritsevän käyOäytymisen vuoksi.   43

Perusopetuslaki velvoiOaa opetuksen järjestäjän laaLmaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman yh-
teydessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyOämisestä ja niihin liiOy-
vistä meneOelytavoista . SuunniOelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja yh44 -
denmukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. SuunniOelu tukee myös koulun järjestyssään-
töjen toteutumista.  

Opetuksen järjestäjä huolehLi siitä, eOä jokaisella sen alaisella koululla on käytössään kasvatuskeskus-
telujen ja kurinpitomeneOelyjen toteuOamista koskeva suunnitelma. Suunnitelma voidaan laaLa osana 
opetussuunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laaLa kokonaisuudessaan koulujen yhteisenä tai siten, 
eOä suunnitelman rakenne ja keskeiset toimintatapalinjaukset ovat yhteisiä ja suunnitelma täsmenne-
tään koulukohtaisesL.  

Suunnitelman laadinnassa on oteOava huomioon, eOä kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voi-
daan käyOää vain laissa mainiOuja keinoja ja eOä näitä keinoja käyteOäessä noudatetaan hallinnon 
yleisiä oikeusturvaperiaaOeita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesL hyväksyOäviin ja ob-
jekLivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumaOa määrätä samanlainen seuraamus, 
kuitenkin siten, eOä tekojen toistuminen voidaan oOaa huomioon raskauOavana tekijänä. Kurinpito-
seuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Ku-
rinpidollisia keinoja ei saa käyOää oppilaita häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla.  

Opetuksen järjestäjä pääOää suunnitelman laaLmisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista. Oppilail-
le tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun . Yhteistyö huolta45 -
jien ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee suunnitelman toteutumista. 
Henkilöstöä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman hyväksymistä tai päiviOämistä.  

 Perusopetuslaki 35 a § (1267/2013) sekä 36 § (477/2003) ja 36 a § (1267/2013)42

 Perusopetuslaki 36 (477/2003)ja 36 a - 36 i § (1267/2013)43

 Perusopetuslaki 29 § (1267/2013)44

 Perusopetuslaki 47 a § (1267/2013)45
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5.4 Opetuksen järjestämistapoja 
 
Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset mahdol-
lisuudet. Näin pyritään löytämään oppimista ja hyvinvoinLa parhaiten edistäviä ratkaisuja.  

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava joustava järjeste-
ly. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyOää koko koulun, vain LeOyjen vuosiluokkien tai 
yksiOäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lahjakkuuOa tu-
kevana tai opintojen keskeyOämistä ehkäisevänä toimintatapana. 

Vuosiluokkiin sitomaOoman opiskelun toteuOaminen edellyOää tätä koskevaa päätöstä opetussuunni-
telmassa. Opetussuunnitelmassa päätetään tällöin, eOä eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä 
vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta kunkin oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesL.  Oppilaan 46

oma opinto-ohjelma rakentuu opetussuunnitelmassa määrätyistä opintokokonaisuuksista. Opintokoko-
naisuudet suunnitellaan eri oppiaineille määriteltyjen tavoiOeiden ja sisältöjen pohjalta.  Näiden opin-
tokokonaisuuksien suoriOaminen hyväksytysL on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle ao. oppiai-
neessa ja opinnoissa kokonaisuutena. Opetussuunnitelmassa on määräOävä, mitkä opintokokonaisuu-
det ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia. Oppilaan opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuk-
sien suoriOamista tulee seurata säännöllisesL. Oppimisen arvioinL oman opinto-ohjelman mukaan 
edeOäessä käsitellään luvussa 6.  

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käyteOäessä tunLjako sekä oppiaineiden opetuksen tavoiOeet ja 
niihin liiOyvät sisällöt määritellään opintokokonaisuuksiOain.  Opintokokonaisuudet muodostetaan kus-
sakin aineessa valLoneuvoston asetuksen määriOelemien tunLjaon nivelkohLen väliin muodostuvien 
vuosiluokkakokonaisuuksien pohjalta . Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan jakaa kahdeksi tai useam47 -
maksi opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä 
eri oppiaineiden tavoiOeita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarviOaessa yli tunLjaon 
nivelkohLen.   

TarviOaessa oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä hallintopää-
töksenä yksiOäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla . Tällainen hallintopäätös on mah48 -
dollinen silloinkin, kun paikallista opetussuunnitelmaa ei ole laadiOu vuosiluokkiin sitomatonta opiske-
lua varten. Oppilaalle tulee laaLa oppimissuunnitelma. Siinä on mainiOava opintokokonaisuudet, jotka 
sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä niiden suoriOamisjärjestys, aikataulu ja mah-
dolliset erityistavoiOeet.  

Yhdysluokkaopetus 

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin sito-
maOomasL edeOäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän pienuu-
den vuoksi tai pedagogisista syistä.  Opetus yhdysluokassa voidaan toteuOaa kokonaan oppilaiden vuo-
siluokkien mukaisesL tai osiOain vuorokurssiperiaateOa noudaOaen. VuorokursseiOain opiskeltaessa 

 Perusopetusasetus 11 § 3 mom.46

 ValLoneuvoston asetus (422/2012) 6 §47

 Perusopetuslaki 18 §48
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tulee huolehLa opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. ErityisesL on 
huolehdiOava oppilaiden opiskelutaitojen kehiOymisestä. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on jois-
sakin oppiaineissa erilaiset viikkotunLmäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin 
ja siten tasata oppiaineiden opetustunnit. Oppiaineiden opetustunteja tasaOaessa tulee aina turvata 
oppilaan oikeus opetussuunnitelmassa määriteltyyn kokonaistunLmäärään. Mikäli oppilas siirtyy vuo-
rokurssiperiaaOeen mukaisesta opiskelusta vuosiluokiOain etenevään opiskeluryhmään, oppilaan ope-
tus järjestetään yksilöllisesL mahdollisen puuOuvan oppimäärän tai sen osan suoriOamiseksi. 

Opiskelu yhdysluokassa voidaan toteuOaa myös vuosiluokkiin sitomaOomana perusopetusasetuksen 
mukaisesL . Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksina jakamaOa 49

sitä vuosiluokkiin.   Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi koskea kaikkia koulun oppilaita, LeOyä yhdys-
luokkaa tai yksiOäisiä oppilaita. 

Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyOämistä ja käyOää monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia.  Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesL vertais- ja mallioppimisen 
mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kauOa tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää ope-
tusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kauOa anneOa-
vasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestäjä. Opetusta-
van soveltuvuuOa pohditaan erityisesL oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta.  

Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesL 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 riippumaOa. 
Etäyhteyksien käyOö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyOä. 

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyOää eOä eheyOää. Opetuksella voidaan vastata 
oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehiOymistä tukevaa opetusta, syventää 
koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehLa opetuksesta joissakin poikkeusLlan-
teissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana.  Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioi-
den käyOö monipuolistavat oppimisympäristöjä. Tällöin voidaan käyOää eri opeOajien osaamista sekä 
koulun yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilai-
den tarpeiden ja opetuksen tavoiOeiden mukaisesL.  

Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen 
periaaOeiden mukaisesL kuin muissakin opetusLlanteissa. Opetusryhmällä tulee olla turvallisuudesta 
ja hyvinvoinnista vastaava opeOaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutuk-
seen tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonoOavalla ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyö-
dyntävällä pedagogisella suunniOelulla varmistetaan opetuksen laadukas toteuOaminen. Tekijänoi-
keuksia koskevan lainsäädännön toteutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota.   

 Joustava perusopetus 

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää pääOämässään laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosi-
luokkien yhteydessä anneOavaa joustavan perusopetuksen toimintaa . Tässä käytetään joustavan pe50 -

 Perusopetusasetus 11 § 3 mom. 49

 Perusopetuslaki 5 § (1707/2009)50
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rusopetuksen toiminnasta nimitystä joustava perusopetus. Opetus toteutetaan perusopetusta koske-
vien säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesL.  

Joustavalla perusopetuksella pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyOämistä ja ehkäisemään 
syrjäytymistä . TavoiOeena on vahvistaa oppilaiden opiskelumoLvaaLota ja elämänhallintaa. Peruso51 -
petuksen oppimäärän suoriOamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun he siirtyvät seuraavaan koulutusvai-
heeseen ja edistetään heidän valmiuksiaan menestyä opiskelussa.  

Joustava perusopetus on tarkoiteOu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko 
opiskelumoLvaaLo sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja 
työelämästä.  Opetuksessa korostuu moniammaLllinen sekä eri hallintokunLen ja organisaaLoiden vä-
linen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös ammaLlliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistys-
työn oppilaitokset sekä nuorten työpajat. Joustavaa perusopetusta suunniOelemaan ja organisoimaan 
voidaan muodostaa ohjausryhmä. 

Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, eOä ne vastaavat joustavaan perusope-
tukseen valiOujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla 
lisätään oppilaiden osallisuuOa ja yhteenkuuluvuuOa kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien ja 
kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä. Opetuksessa painote-
taan toiminnallisia ja työpainoOeisia opiskelumenetelmiä. 

Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesL koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisym-
päristöissä moniammaLllista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyOäen . OpeOajan lisäksi 52

toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa tehtävään yhteistyö-
hön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä ammaglainen. 
Opetusta voidaan tarviOaessa antaa osiOain myös muun opetusryhmän yhteydessä. 

Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjaOuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimi-
sympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Näiden jakso-
jen aikana oppilailla on oikeus opeOajan antamaan ohjaukseen ja opetukseen. Oppilaille annetaan ope-
tussuunnitelman mukaisia oppimistehtäviä. Suoriutuminen oppimistehtävistä otetaan huomioon oppi-
laan arvioinnissa. Työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä oppilaiden kanssa työskentelevä henki-
löstö tulee perehdyOää työturvallisuuteen, Letosuojaan ja salassapitoon liiOyviin sekä muihin tarviOa-
viin säädöksiin.   

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Oppilaita valiOaes-
sa heihin on sovelleOava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuksen järjestäjä pääOää oppilasvalinnan 
perusteista ja valintameneOelystä.  Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös, joka valmistellaan mo53 -
niammaLllisesL. Jos yksiOäinen oppilas siirtyy pois joustavasta perusopetuksesta ennen perusopetuk-
sen pääOymistä, tehdään joustavan perusopetuksen pääOymisestä hallintopäätös. 

Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tu-
keen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Oppilas voi tarvitessaan saada yleistä tai tehosteOua tukea. Poik-
keuksellisesL joustavaan perusopetukseen voidaan oOaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli op-

 Perusopetusasetus 9 a § 1 mom. (1768/2009)51

 Perusopetusasetus 9 a § 2 mom. (1768/2009)52

 Perusopetusasetus 9 b § 2 mom. (1768/2009)53
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pilas kykenee noudaOamaan opetuksessa käyteOävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää 
oppilaan edun mukaisena.   54

Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin 
laadiOua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Se 
sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana laadiOava oppimissuunnitelma. 
Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetukseen liiOyvät erityispiirteet, 
kuten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä 
tukea, joustava perusopetus kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä 
koskevassa suunnitelmassa eli HOJKSissa. 

Opetus erityisissä =lanteissa 

Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyOää erityistä pohdintaa esimerkiksi 
oppilaan sairastuessa vakavasL tai vaikeassa elämänLlanteessa. Perusopetusta voidaan tällöin järjestää 
muun muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanoOokodissa tai -keskuksessa taikka vankilassa 
tai muussa rangaistuslaitoksessa anneOavana opetuksena.  

Sairaalan sijainLkunta on velvollinen järjestämään sairaalassa poLlaana olevalle oppilaalle opetusta 
siinä määrin kuin se oppilaan terveys huomioon oOaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan 
sijainLkunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle 
oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja 
erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon oOaen on perusteltua, jos 
opetuksen järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain mukaisista tukitoimista huoli-
maOa oppilaan edun mukaista. Myös kunta, jossa on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi 
järjestää opetusta erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan 
opetuksessa yhdistyvät oppimista ja koulunkäynLä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoiOeita tukeva ko-
konaiskuntoutuksellinen tavoite. Oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijainLkunta sopivat ja jär-
jestävät moniammaLllisessa yhteistyössä siirtymisen kannalta välOämäOömän tuen sairaalaopetukseen 
tai sieltä takaisin omaan kouluun siirtyvälle oppilaalle.  Sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää myös 55

etäyhteyksien kauOa tapahtuvaa opetusta.  Oppilaan koLkunta on velvollinen maksamaan koLkunta-
korvauksen sairaalakoulussa olevista oppilaista. 

Kodin ulkopuolelle sijoiteOujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoiteOu. Lastensuo-
jelulaitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos laitoksella on ope-
tuksen järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoiteOujen oppilaiden koLkunnalle on säädeOy 
velvollisuus maksaa koLkuntakorvaus.  Oppivelvollisuusikäisten vankilaopetuksesta vastaa se kunta, 56

jossa vankila sijaitsee. 

Kunta voi osoiOaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesL oman kunnan koulun sijasta myös toi-
sen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai sääLön ylläpitämän koulun, jolla on opetuksen jär-
jestämislupa, tai valLon koulun. 

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta  

 Perusopetusasetus 9 b § 1 mom. (1768/2009)54

 Perusopetuslaki 4 a § (1267/2013)55

 Laki kunnan peruspalvelujen valLonosuudesta 41 § (1271/2013)56
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Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta 
opetukseen läheisesL liiOyvää toimintaa . Opetuksen järjestäjä pääOää toiminnan järjestämisestä ja 57

laajuudesta. Myös kouluruokailu, välitunLtoiminta sekä koulun päivänavaukset, juhlat, retket, opinto-
käynnit ja leirikoulut sekä mahdollisuuksien mukaan koulumatkat järjestetään siten, eOä ne tukevat 
oppilaiden oppimiselle, monipuoliselle kehiOymiselle ja hyvinvoinnille aseteOuja tavoiOeita. Ne myös 
osaltaan vahvistavat kokemusta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä ja tekevät mahdolliseksi oppilai-
den näkökulmasta eheän, vireyOä vahvistavan ja vaihtelevan päivän. Paikallisessa opetussuunnitelmas-
sa määritellään toimintaa ohjaavat tavoiOeet ja järjestämisen periaaOeet. Koulukohtaisesta järjestämi-
sestä päätetään lukuvuosisuunnitelmassa.  

Koulun kerhotoiminta  

Kerhotoiminta on oppitunLen ulkopuolista toimintaa, jonka lähtökohtana ovat koulun kasvatukselliset, 
opetukselliset ja ohjaukselliset tavoiOeet. Se on osa maksutonta perusopetusta ja rakentaa omalta 
osaltaan toiminnan yhteisöllisyyOä ja rikastuOaa koulun toimintakulOuuria.  Kerhotoiminnan tehtävä 
on tukea oppilaiden monipuolista kasvua ja kehitystä. Kerhot tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia tutus-
tua erilaisiin harrastuksiin. TavoiOeena on lisätä harrastuneisuuOa sekä tuoOaa yhdessä tekemisen, 
osaamisen, onnistumisen ja ilon kokemuksia. Kerhotoiminnassa oppilaat saavat Llaisuuksia koulussa 
opitun soveltamiseen, luovaan toimintaan ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten 
oppilaiden kanssa. Kerhot voivat lisätä oppilaiden osallisuuOa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä arjen 
hallintaa ja turvallisuuOa. 

Joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla tuetaan oppilaan päivän kokonaisuuOa. Kerhotoiminnan järjes-
tämis- ja toteuOamistapoja kehitetään ja oppimisympäristöä muokataan harrastuneisuuOa tukevaksi. 
Oppilaiden osuuOa kerhotoiminnan suunniOelussa lisätään.  Kerhotoiminnan järjestäminen tarjoaa 
mahdollisuuden vahvistaa myös kodin ja koulun kasvatusyhteistyötä sekä yhteistyötä ympäröivän yh-
teiskunnan kanssa. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä eri hallintokunLen, yhtei-
söjen, yritysten ja järjestöjen sekä koulun muiden sidosryhmien osaamista.  

Koulun kirjastotoiminta  

Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää koulukirjastotoimintaa ja toteuOaa sitä 
yhteistyössä lähikirjaston ja muiden kirjastojen kanssa.  Kirjastotoiminnalla vahvistetaan oppilaiden 
yleissivistyksen ja maailmankuvan laajenemista ja avartumista. Monimuotoinen koulukirjastotoiminta 
tukee oppimiskäsityksen toteutumista aidoissa oppimisLlanteissa ja luo oppilaille mahdollisuuksia mo-
nenlaisten vastuutehtävien hoitamiseen. Koulun kirjasto ja muut kirjastot tarjoavat akLvoivia ja virik-
keisiä oppimisympäristöjä sekä monipuolisia työtapoja. Kirjastotoiminnan tehtävänä on kannustaa op-
pilaita omaehtoiseen lukemiseen ja omiin lukuvalintoihin, tyydyOää heidän Ledonhaluaan, kannustaa 
hakemaan Letoa eri lähteistä ja arvioimaan Letolähteitä. Toiminta lisää mahdollisuuksia opetuksen 
eriyOämiseen, oppilaiden yksilöllisten kiinnostusten mukaiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön koLen 
kanssa. Yhdessä koulu ja kirjasto ohjaavat elinikäiseen oppimiseen ja akLiviseen kansalaisuuteen. 

Kouluruokailu 

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaa-
misen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on anneOava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksu-

 Perusopetuslaki 47 §57
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ton ateria. Ateria nauLtaan tarkoituksenmukaisesL järjesteOynä ja ohjaOuna ruokailuna.  Kouluruokai58 -
lun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulOuurinen merkitys. 
Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulOuurista 
osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoiOeita.  Oikea-aikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolli-
set välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvoinLa koko 
kouluyhteisössä.  

Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokai-
lun ja etenkin ruokailuhetkien suunniOeluun, toteuOamiseen ja arvioinLin. OpeOajat huolehLvat ruo-
kailun yhteydessä anneOavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa. 
Kouluruokailun tavoiOeista ja järjestämisestä keskustellaan koLen kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden 
kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä ruoan ja ruokailuLlanteen laatua seurataan ja arvioidaan 
säännöllisesL.  

Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä 
ja toiminnan kehiOämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairau-
den hoitoon liiOyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja kouluter-
veydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liiOyvistä tukitoimista ja seurannasta.   59

Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat 

Perusopetusasetuksen mukaan opetukseen tulee käyOää tunLa kohL vähintään 45 minuuga ja ope-
tukseen käyteOävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. Osa työajasta voidaan käyOää 
työelämään tutustuOamiseen sekä lukuvuoden pääOäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin.  Säännös 60

luo edellytykset koulupäivän monenlaiseen rytmiOämiseen sekä välitunLen järjestämiseen oppilaiden 
hyvinvoinLa edistävällä tavalla. Yhteisiä tapahtumia voivat olla muun muassa koulun juhlat, teemapäi-
vät ja retket. Opintokäynnit ja leirikoulut voivat koskea koko kouluyhteisöä tai vain joitakin tai jotakin 
opetusryhmää. Myös niissä hyödynnetään perusopetusasetuksen mukaista koulutyön joustavan järjes-
tämisen mahdollisuuOa. Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella . 61

Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden terveen kehityksen, sosiaalisten suhteiden sekä opiskelussa jak-
samisen kannalta välitunnit, päivänavaukset ja monenlaiset yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä. Niitä 
hyödynnetään myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ne vahvistavat oppilaiden laaja-alaista 
osaamista ja tekevät näkyväksi koulun kulOuurista ja kielellistä monimuotoisuuOa. Opintokäynnit ja 
leirikoulut puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen au-
tengsissa Llanteissa 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-

 Perusopetuslaki 31 § 2 mom.58

 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. , 31 a § 1 mom. ja valLoneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelutervey59 -
denhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 13 § 

 Perusopetusasetus 3 § 4 ja 5 mom. 60

 Perusopetusasetus 6 §61
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kaisut muokkaavat koulun toimintakulOuuria. Niitä tehtäessä otetaan huomioon perusopetuksen toi-
mintakulOuurin kehiOämisen periaaOeet.  

Koulumatkat ja koulukuljetukset 

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyOä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä opaste-
taan sekä itsenäisesL eOä koulukuljetuksin liikuOaessa huolehLmaan omasta ja muiden turvallisuudes-
ta ja käyOäytymään matkaa tehdessään hyvin.  

Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta turvalli-
suudesta huolehditaan sopimalla meneOelytavoista ja vastuuhenkilöistä . Niistä sekä kuljetusjärjeste62 -
lyistä Ledotetaan oppilaille ja huoltajille. Koulun tulee ilmoiOaa Letoonsa tulleesta, koulumatkalla ta-
pahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin syyllistyneiden sekä niiden kohteina 
olleiden oppilaiden huoltajille ja tarviOaessa tukea huoltajia asian selviOämisessä . 63

6. Paikallisesti päätettävät asiat 

Koulutyön käytännön järjestämisestä pääteOäessä kiinnitetään huomiota siihen, eOä ratkaisut tukevat 
kasvatuksen ja opetuksen tavoiOeiden saavuOamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyOä raken-
tavaa toimintakulOuuria. Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn- ja 
vastuunjako sekä muu käytännön toteutus täsmennetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja/
tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesL.   

Yhteinen vastuu koulupäivästä sekä yhteistyö 

Opetuksen järjestäjä pääOää ja kuvaa opetussuunnitelmassa  
- mitkä ovat keskeiset tavoiOeet ja toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja 

yhteistyön järjestämiseksi 

- miten yhteistyö kunnan/koulun sisällä sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa organi-
soidaan ja miten sitä seurataan ja kehitetään, erityisesL 

o miten huolehditaan oppilaiden osallisuuden toteutumisesta 

o mitkä ovat kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoiOeet ja järjestämiskäytännöt.  

 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käy6ö 

Opetuksen järjestäjä vastaa kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskevan suunnitelman laa-
Lmisesta. 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 toteuOamisen 

käytänteet 
- mitkä ovat lainsäädäntöä tarkentavat ja täydentävät meneOelytavat rike-, vilppi- ja häiriöLlanteissa, 

asioiden selviOämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismeneOelyt 

 Perusopetuslaki 32 § 62

 Perusopetuslaki 29 § 7 mom. (1267/2013)63
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- miten hallinnon yleisten oikeusturvaperiaaOeiden noudaOaminen varmistetaan kurinpidollisia kei-
noja käyteOäessä 

- miten huolehditaan henkilökunnan perehdyOämisestä ja osaamisen varmistamisesta kurinpidollis-
ten toimivaltuuksien käyOämisessä 

- miten suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpidollisista keinoista Ledote-
taan eri tahoille  

- mitkä ovat meneOelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuOavuuden arvioin-
La varten. 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Mikäli etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta käytetään, opetuksen järjestäjä pääOää ja kuvaa opetussuun-
nitelmassa  

- minkä asioiden opetuksessa ja opiskelussa etäyhteyksiä hyödynnetään  
- mitkä ovat etäyhteyksien opetuskäyOöä ohjaavat tavoiOeet, opetuksen järjestämisen käytän- 

nöt ja yhteiset toimintatavat sekä eri toimijoiden vastuut.  

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Mikäli opetuksen järjestäjä tarjoaa mahdollisuudet edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman 
opinto-ohjelman mukaisesL, tulee tästä pääOää opetussuunnitelmassa. Tämän lisäksi opetuksen järjes-
täjä pääOää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten vuosiluokkiin sitomatonta eli oman opinto-ohjelman mukaan etenevää opiskelua käy- 
tetään (koskeeko ratkaisu kaikkia vai joitakin kouluja, joitakin luokka-asteita, yksiOäisiä oppi-
laita jne.)   

- mitkä ovat oppimäärään sisältyvät opintokokonaisuudet, joista opinnot rakentuvat 

- mitkä ovat tunLjako sekä opetuksen tavoiOeet ja sisällöt näille opintokokonaisuuksille 

- mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia  

- miten opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suoriOamista seurataan ja arvioidaan. 

Vuosiluokkiin sitomaOomasL edeOäessä otetaan huomioon oppimisen arvioinLa sekä seuraavalle vuosi-
luokalle siirtymistä koskevat erityismääräykset oppimisen arvioinLa käsiOelevässä luvussa 6.  

Yhdysluokkaopetus 

Opetussuunnitelmaa laadiOaessa tulee oOaa huomioon, eOä se soveltuu myös yhdysluokkaopetukseen 
ja pienille kouluille. Toinen vaihtoehto on sisällyOää opetussuunnitelmaan pienten koulujen opetuksen 
ja yhdysluokkaopetuksen järjestelyjä koskeva osio. Mikäli opetus järjestetään yhdysluokissa, tulee ope-
tuksen järjestäjän pääOää ja kuvata opetussuunnitelmassa 

o miten yhdysluokkaopetus järjestetään ja mitkä ovat siinä noudateOavat keskeiset toiminta-
tavat 

o miten eri oppiaineiden vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokille valLoneuvoston asetuksen 
määriOelemien nivelvaiheiden mukaisesL tai miten oppimäärä jaetaan opintokokonaisuuk-
siin, jos käytetään vuosiluokkiin sitomatonta opetusta.  

Joustava perusopetus 
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Mikäli opetuksen järjestäjä tarjoaa joustavan perusopetuksen toimintaa, opetuksen järjestäjä pääOää ja 
kuvaa opetussuunnitelmassa  

- miten joustava perusopetus järjestetään ja mitkä ovat siinä noudateOavat keskeiset toi-
mintatavat 

- mitkä ovat oppilasvalinnan perusteet ja miten valinta käytännössä toteutetaan 
- miten muissa oppilaitoksissa, työpaikalla tai muualla koulun ulkopuolella tapahtuva opis-

kelu järjestetään 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 =lanteissa 

Erityisissä Llanteissa anneOavan opetuksen mahdollisuus on syytä kirjata paikalliseen opetussuunnitel-
maan. ErityisesL sairaalassa anneOavan opetuksen osalta opetussuunnitelmassa kuvataan, miten yh-
teistyö ja oppilaan tukeminen hoidetaan oppilaan siirtyessä omasta koulustaan sairaalaopetukseen ja 
palatessa jälleen omaan kouluun. Yhteistyön ja tuen kysymykset ovat tärkeitä myös muissa Llanteissa.   

Opetuksen ja kasvatuksen tavoi6eita tukeva muu toiminta 

Opetuksen järjestäjä pääOää opetuksen ja kasvatuksen tavoiOeita tukevan muun toiminnan linjauksista 
ja tähän liiOyvästä yhteistyöstä koLen sekä muiden sidosryhmien kanssa sekä oppilaiden osallistumises-
ta suunniOeluun.   

Opetuksen järjestäjä pääOää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 
- mitkä ovat mahdollisesL tarjoOavan kerhotoiminnan, koulukirjastotoiminnan sekä muun 

opetuksen ja kasvatuksen tavoiOeita tukevan toiminnan tavoiOeet ja järjestämiskäytän-
nöt sekä yhteydet mahdollisesL tarjoOavaan aamu- ja iltapäivätoimintaan 

- mitkä ovat kouluruokailun toteuOamista ohjaavat periaaOeet sekä ruoka-, terveys- ja 
tapakasvatukselliset ja kestävään elämäntapaan liiOyvät tavoiOeet 

- miten oppilaiden ruokailuun liiOyvät erityistarpeet otetaan huomioon 
- miten koulumatkoista ja kuljetuksista sekä niihin liiOyvistä toimintatavoista Ledotetaan 

oppilaille ja huoltajille. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjoavalla opetuksen järjestäjällä on velvollisuus laaLa valtakunnallisten 
aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukainen paikallinen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitel-
ma .  64

5.7. OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

5.7.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö 
5.7.1.1 Hyvä ja turvallinen koulupäivä  

 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet, Opetushallituksen määräys 1/011/2011 64
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Koulun 0lat, ympäristö ja turvallisuus 
Oulun krisLllinen koulu toimii Oulun kaupungin omistamassa koulukiinteistössä Välivainiolla. Koulun 
ylläpitävän yhdistyksen kahdesta päiväkodista toinen toimii koulun kanssa samassa kiinteistössä. Siir-
tyminen päiväkodista esiopetukseen ja koulun 1. luokalle toteutuu siis ulkoisten puiOeiden puolesta 
kitkaOa.  

KrisLllisen koulun käytössä oleva koulurakennus täyOää opetukselle aseteOavat vaaLmukset. Koulu on 
yksikerroksinen ja mahdollistaa myös liikuntarajoiOeisten oppilaiden koulunkäynnin. Koulurakennuk-
sessa ei kuitenkaan ole ns. erikoisluokkia eli teknisen työn, koLtalouden eikä fysiikka-kemian opetusL-
loja. Näiden oppiaineiden opetus järjestetään Oulun kaupungin muissa koulukiinteistöissä Merikosken 
ja Paulaharjun kouluissa. Koulussa ja sen yhteydessä olevassa päiväkodissa on tehty monenlaisia kunto-
, terveys- ja turvallisuuskartoituksia, joiden perusteella kiinteistön kunnon on todeOu olevan hyvä. Jat-
kotutkimuksille ei ole ollut tarveOa.  

Koulun liikuntasali on eriOäin akLivisessa käytössä. Koulu, päiväkoL sekä aamu- ja iltapäivätoiminta 
(KouluPlus -toimintaa) käyOävät salia käytännössä koko ajan klo 8-16.30 välillä. Klo 17 alkaa kaupungin 
liikuntatoimen organisoima iltakäyOö aina klo 22 asL. Koulun kaikki Llat ovat aamu- ja iltapäivätoimin-
nan (KouluPlus) käytössä. Toimintaa järjestetään kaikille 1-4 -luokkalaisille.  

Koulun pihalla on asfaltoidun osuuden lisäksi sorapäällysteinen välitunLjalkapallokenOä sekä pieni 
metsäkaistale. Piha-alueen koko on riiOävä ja se on aidaOu. Liikkuva koulu -rahoituksella olemme myös 
voineet hankkia tarpeellisen määrän välitunLliikuntavälineitä. Koulun rajanaapurina on kaupungin yllä-
pitämä urheilualue, jossa on kesäisin jalkapallokenOä. Talvisin kenOä jäädytetään luistelukäyOöön. 
Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin koulun vieressä olevaa pienmetsää.  

Koulun piha-alue on turvallinen. Koulurakennuksen vieressä, väliOömässä läheisyydessä ei ole vilkasta 
katuliikenneOä, muOa oppilaiden kyyditseminen eri kulkuneuvoilla saaOaa aiheuOaa riskiLlanteita, sa-
moin parkkialueella liikkuminen. Koulun parkkialue on henkilökunnan käytössä, muOa lapsiaan hakevat 
huoltajat ajavat myös parkkialueella. Huoltajat saavat joka lukuvuoden alussa ohjeet oppilaiden kuljet-
tamisesta. Ohjeistuksessa ajaminen koulun pihalle on kielleOyä. Kaikki henkilökuntaa kuuluvat seuraavat 
parkkiLlaelämän sujumista mahdollisimman turvallisesL.  

Oulun krisLllinen koulu ei ole lähikoulu kuin muutamille oppilaille. Koulumatkaliikenteen turvallisuus-
keskustelut liiOyvätkin usein turvalliseen käyOäytymiseen julkisilla liikennevälineillä sekä odotusaikoja 
koskeviin sääntöihin. Pienimmät oppilaat aina 4. luokkaan asL kulkevat koulumatkat pääsääntöisesL 
vanhempiensa työmatka-ajojen yhteydessä. Oppilaita ohjeistetaan turvallisesta liikkumisesta ja siitä 
keskustellaan painokkaasL etenkin silloin, kun jotakin turvallisuuOa vaarantavaa on havaiOu tai jos op-
pilaita askarruOavat vaarat liikenteessä. RiskikäyOäytymisellään itselleen tai toisille vaaraLlanteen ai-
heuOaneen oppilaan kanssa keskustellaan väliOömäsL. Asian havainnut tai muualta Letoonsa saanut 
opeOaja keskustelee hänen kanssaan, ohjeistaa oppilasta ja viesLOää asiasta hänen huoltajilleen. Oppi-
laat odoOavat koLin vieviä busseja oman koululuokkaLlansa käytävällä. KouluPlus ja muu avustava 
henkilöstö puuOuvat odotusaikoja koskevaan häiriökäyOäytymiseen.  

HyvinvoinLa ja turvallisuuOa uhkaavia Llanteita voi sisältyä jokaiseen koulupäivään. Vastuu uhkaaviin 
Llanteisiin puuOumisesta kuuluu kaikille henkilökuntaan kuuluville riippumaOa ammaLllisesta työteh-
tävästä. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on velvollisuus tarviOaessa puuOua uhkaaviin ja ongel-
mallisiin Llanteisiin, muOa myös akLivisesL edistää hyvinvoinLa ja turvallisuuOa lisäävän toimintakult-
tuurin luomista. KrisLllisten koulujen kasvatusperiaaOeisiin kuuluu ajatus ”Koko koulu kasvaOaa”, jonka 
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toteutuminen varmistetaan erilaisten koulutusten ja osallistumisten kauOa. Osallistumisesta kantavat 
vastuun rehtori ja koulun johtokunta. Koko koulun henkilökunta osallistuu  

• elokuussa ennen lukuvuoden aloitusta 2-3 työpäivän miOaiselle Oulun krisLllisen koulun ja 
Oulun krisLllisten päiväkoLen yhteiseen työyhteisökoulutukseen, jossa keskustellaan kas-
vatukseen ja opeOamiseen liiOyvistä keskeisistä periaaOeista ja käytännöistä 

• KrisLllisten koulujen ja päiväkoLen liiOo ry:n järjestämiin krisLllisen kasvatuksen kursseille 
• koulun Limityöskentelyyn (turvaLimi, yhteisöLimi, hyvinvoinLLimi) 
• pedagogisiin iltapäiviin, joissa keskustellaan ajankohtaisista koulukasvatukseen ja työelä-

mään liiOyvistä kysymyksistä 

Hyvään ja turvalliseen koulupäivään pyritään mm. seuraavin toimin: 
• huolehLmalla hyvinvoinLin ja turvallisuuteen liiOyvien asiakirjojen vastaavuudesta ja toi-

mivuudesta käytännössä (Oppilashuollon suunnitelma, Kriisisuunnitelma, Pelastussuunni-
telma, Oppilaan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä).  

• valmistautumalla ja harjoiOelemalla poistumista ja suojautumista erilaisia vaaratekijöitä 
vastaan yhdessä turvallisuusalan ammaglaisten kanssa (tulipalo, kaasuvaara, vaarallinen 
henkilö koulurakennuksessa) 

• hyödyntämällä vakuutusyhLön toteuOamia riskianalyysejä 

• kiinniOämällä huomiota läheltä piL -Llanteisiin: vaaraLlanteista, joissa ei ole tapahtunut 
vahinkoa, muOa tapaturman saOuminen on ollut lähellä, raportoidaan turvallisuusriskien 
kartoiOamiseksi ja turvallisuuden kehiOämiseksi. Läheltä piL –Llanteista täytetään kaava-
ke, jonka turvaLimi toimiOaa korjaavien toimien toimeenpanosta vastaaville tahoille.   

• järjestämällä opetus turvallisissa Lloissa ja asianmukaisilla välineillä 
• huolehLmalla eri oppiaineisiin liiOyvien turvallisuussäädösten noudaOamisesta 

• pitämällä luokkakohtaiset oppilasryhmäkoot kohtuullisina 

• päiviOämällä järjestyssäännöt aina lukuvuoden alussa yhteistyössä oppilaiden kanssa ja 
edellyOämällä niiden noudaOamista koko lukuvuoden ajan 

• huolehLmalla riiOävästä välitunLvalvojien määrästä (+ retket) 

• ohjaamalla oppilaat heille osoiteOuihin terveystarkastuksiin  

Oppilaan fyysinen hyvinvoin0 
Oulun krisLllinen koulu on ns. Liikkuva koulu eli pyrimme akLvoimaan oppilaita päiviOäiseen liikuntaan. 
OppilashyvinvoinLin koulussamme liiOyy vahva liikunnallisuus ja istuvan oppimisen kohtuullistaminen. 
Käytännössä tämä toteutuu  

• opetusta katkaisevien liikuntaleikkien ja taukoliikunnan avulla 
• liiOämällä oppimiseen ja opeOamiseen liikunnallisia elemenOejä  
• hyväksymällä erilaisten työasentojen käyOäminen ja ohjaamalla oppilaita istumisen sijaan 

myös seisomaan, mikäli se on opetusLlanteessa mahdollista 
• järjestämällä yhden pitkän välitunnin jokaiseen koulupäivään 
• kehiOämällä erilaisia välitunLakLviteeOeja 
• kouluOamalla yläkoululaisia ns. välkkäriliikuOajiksi alakoulun oppilaille  
• hyödyntämällä muiden ns. Liikkuvien koulujen kehiOämiä käytäntöjä 
• järjestämällä liikuntakerhoja, joiden ohjaamisessa hyödynnetään paikallisia urheiluseuroja 

(esim. Oulun Pyrintö, ONMKY, Kuivasjärven Aura, Tanssiyhdistys Elliots ry, Holy Disc Golf 
Club ry.) 
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• rakentamalla kouluvuoden jokaiselle kuukaudelle useita liikuntaprojekteja ja -tempauksia 
koululle laaditun Liikkuva koulu -vuosikellon mukaisesL  

• kannustamalla vapaa-ajan liikuntaan mm. kuntokorLn avulla (tarkemmin luvussa 3) 

• tarjoamalla hyvää ja ravitsevaa kouluruokaa  

Oppilaan henkinen ja sosiaalinen hyvinvoin0 
Dialogisessa oppilaslähtöisessä vuorovaikutussuhteessa oppilaat tulevat kuulluiksi, nähdyiksi ja oleviksi, 
mikä on yksi hyvinvoinnin ja turvallisen arjen lähtökohLa. Dialogisuuden tavoiOeena on ihmisenä kas-
vaminen. Ihmisenä kasvamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista kasvua sekä itsetuntemuksen ja elä-
mänhallinnan kehiOymistä. Dialogisuus luo kasvuympäristön, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja ter-
veen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen ja toisen ihmisen kunnioitukseen pohjau-
tuvan yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun kehiOymistä. Käytännössä dialogisuuteen pohjautuvaa henkistä 
ja sosiaalista oppilashyvinvoinLa edistetään mm. seuraavin rakenteellisin ja toiminnallisin ratkaisuin: 

• käyOämällä Mielenterveysseuran (hOp://www.mielenterveysseura.fi/fi) materiaaleja eri 
oppiaineiden sisältöihin, oppimiskokonaisuuksiin sekä oppilashuoltohenkilöstön antamaan 
tukeen  

• käyOämällä erilaisia tunnekasvatusohjelmia (Askeleet, Muksuoppi…) 
• osallistumalla kansalliseen koulukiusaamista vastustavaan ohjelmaan - Kiva-kouluun. 
• muokkaamalla Oulun sivistys- ja kulOuuritoimen laaLmasta HyvinvoinLpolusta oman oppi-

lashyvinvoinLin tähtäävän polun, jota olemme täydentäneet huomioimalla määriOele-
mämme krisLlliset arvot 

• antamalla oppilaille runsaasL mahdollisuuksia osallistua kouluarjen ja koulun toimintakult-
tuurin luomiseen (Oppilashuollon suunnitelmassa: LIITE 3). 

• tunnistamalla oppimisen ja kasvun esteitä sekä tukeutumalla Oppilashuoltosuunnitelman 
mukaiseen moniammaLlliseen yhteistyöhön haasteiden voiOamiseksi 

• toteuOamalla yhteisöllisiä kannustavuustempauksia (kehupenkkien avulla etsitään yhtei-
söllisesL jokaiselle oppilaalle tämän vahvuuksia; Excellent -huomionosoitukset osoitetaan 
erityisistä saavutuksista, kehitysaskeleista tai yksiOäisistä teoista; Wilma-viesLntää kehite-
tään kannustavammaksi) 

• toteuOamalla TegSeg-ohjelmaa osana koulun omaa työelämätaitokasvatussuunnitelmaa  
• pitämällä luokkakohtaiset oppilaskoot kohtuullisina 
• hyödyntämällä vanhempien, isovanhempien ja senioriopeOajien työpanosta erilaisissa 

ohjaustehtävissä ja iltapäivätoiminnan arjessa (koulupapat ja -mummot sekä vanhempien 
ammagalojen hyödyntäminen) 

• oOamalla opetusharjoiOelijoita ja työkokeilijoita työyhteyteemme (näkeviä silmiä, kuule-
via korvia ja palvelevia käsiä suhteessa oppilasmäärään on koulussamme runsaasL) 

• käyOämällä oppilaiden välistä vertaisarvioinLa rohkaisevassa ja kannustavassa mielessä  
• antamalla oppilastuotoksista ja työskentelystä runsaasL yksilöllistä ja kannustavaa palau-

teOa  

• opeOamalla oppilaita sanoiOamaan itsestään myönteisiä asioita ns. minä-vihkon avulla  

• pitämällä kaikissa kouluLloissa esillä kannustavia ja itsetuntoa rakentavien julisteita, pos-
tereita ja ajatuksia  

• kehiOämällä yriOävyyskasvatusta, jonka myötä opetetaan taitoja, valmiuksia ja myönteistä 
asenneOa opiskeluun ja työhön (LIITE 20) 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi
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• opeOamalla oppilasta aseOamaan oppimistavoiOeita sekä suunniOelemaan omaa oppi-
mistaan tavoiOeiden saavuOamiseksi (henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat kaikille oppi-
laille) 

• luomalla rakenteita, jotka tukevat kouluviihtyvyyOä (koulukummit, oppilasvälkkärit, Liikku-
va koulu -toimet jne.) 

Oppilaan hengellinen hyvinvoin0 
Oulun krisLllisessä koulussa hengellisestä hyvinvoinnista huolehLminen tarkoiOaa ennen kaikkea sitä, 
eOä oppilas saa halutessaan ilmaista hengellisiä tarpeitaan ja tulla kuulluksi ja huomioiduksi näine tar-
peineen. Toisaalta hengellinen hyvinvoinL tarkoiOaa myös sitä, eOä oppilaan ei tarvitse olla hengellinen 
eikä ilmaista sellaisia tarpeita ja tulla myös näin kuulluksi ja hyväksytyksi. Koulumme tekee selkeän eron 
koulu- ja seurakuntakasvatuksen välillä. KrisLllinen koulu ei hoida seurakunnallisia tehtäviä eikä hyväksy 
seurakunLen hoitavan omia seurakunnallisia tehtäviään koulun kauOa. Seurakunnallisten painotusten 
ja erityispiirteiden opeOaminen jäsenilleen kuuluu kullekin seurakunnalle. KrisLllisen koulun tehtävänä 
on kasvaOaa kaikkien krisLllisten seurakunLen yhteiseltä krisLlliseltä arvopohjalta.  

Oulun krisLllisessä koulussa ovat edusteOuina joko oppilaina tai henkilökuntana kaikki Oulussa toimivat 
krisLlliset kirkkokunnat ja herätysliikkeet. Koulu toimi hyvässä yhteistyössä kaikkien seurakunLen kans-
sa kasvaOaen oppilaita krisLllisen arvokasvatuksen pohjalta, muOa samalla tukien oppilaita ja perheitä 
heidän olemassa olevissa seurakuntayhteyksissään. Kaikilla tätä yhteyOä ei ole – se ei ole edellytyksenä 
pääsylle krisLllisen koulun oppilaaksi eikä ole esteenä krisLlliselle arvokasvatukselle. Huoltajat on aina 
perehdyteOy huolella krisLllisen koulun toimintakulOuuriin ennen kuin he jäOävät oppilashakemuksen 
kouluumme.  

Käy1äytymisen tavoi1eet 
Koulumme kasvatustavoiOeet avautuvat perusopetussuunnitelman perusteiden kaikkia kouluja koske-
van yhteisen arvopohjan sekä oman koulumme krisLllisen arvopohjan kauOa. Henkilökunnan omalla 
esimerkillä on merkiOävä esikuvallinen vaikutus. Oppilasta kunnioiOava toiminta vahvistaa oppilaan 
halua sitoutua yhteisöön ja yhteisiin normeihin. Yhteisö tarvitsee aina toimiakseen sopimuksia ja sään-
töjä. Oppilasta ohjataan oOamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja 
ympäristöön.  Näiden lähtökohLen pohjalta on luotu neljä käyOäytymisen laajempaa tavoitealueOa. 
1. Arvostan itseäni 

Oppilas, jolla on terve itsetunto, arvostaa itseään ja muita. Hänellä ei ole tarveOa korostaa omaa 
erinomaisuuOaan muita halventavasL. Hän ei kiusaa eikä syrji ketään. Hän kykenee yhteistyöhön 
vähäOelemäOä ketään toista ominaisuuksien tai osaamistason takia. Hän puhuu toisille asiallisesL, 
eikä loukkaa tai häiritse muita ja edistää hyvää ilmapiiriä. Itseään ja toisia arvostava oppilas: 

• toimii rehellisesL 
• on oikeudenmukainen 
• tekee yhteistyötä ja kannustaa muita 
• käyOää asiallista kieltä 
• edistää toiminnallaan hyvää ilmapiiriä 
• ei kiusaa, syrji tai vähäOele ketään 

2. Arvostan omaa ja muiden työtä 
Omaa ja muiden työtä arvostava oppilas käyOäytyy kunnioiOavasL kaikissa opiskeluLlanteissa. Hän 
pyrkii tekemään parhaansa häiritsemäOä muiden työskentelyä. Hän ei arvostele negaLivisesL omaa 
ja muiden töitä, vaan pitää niitä arvossa. Omaa ja muiden työtä arvostava oppilas: 

• arvostaa opiskeluLlanneOa käyOäytymällä asiallisesL 
• pitää omia ja muiden töitä tärkeinä 
• ei revi tai heiOele omia tai toisten töitä 
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• puhuu kunnioiOavasL omista ja muiden töistä 
• työskentelee muita häiritsemäOä 

3. Kunnioitan yhteistä ympäristöä 
Kouluyhteisön ympäristöön kuuluvat lähiluonto ja rakenneOu ympäristö – piha-alue, eteiset, käytä-
vät, aulat, luokkaLlat, WC:t sekä muut yhteiset Llat. Yhteiseen ympäristöön kuuluvat myös koulun 
ulkopuoliset oppimisympäristöt. Ympäristön kunnioiOaminen tarkoiOaa viihtyisyyden ylläpitämistä 
siisteyOä ja rauhallista ilmapiiriä vaalimalla. Luontoa suojellaan kaikelta haitalliselta toiminnalta. 
Yhteistä ympäristöä kunnioiOava oppilas: 

• arvostaa luontoa 
• ei vahingoita luonnon kasveja tai eläimiä 
• edistää ympäristön siisLnä pitämistä 
• laiOa roskat roskakoriin ja käyOämänsä tavarat takaisin niille kuuluville paikoille 
• käyOäytyy yhteisissä Lloissa rauhallisesL häiritsemäOä muita 

4. Noudatan yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja 
Koulun yhteiset säännöt on laadiOu tasa-arvoisuuden, turvallisuuden ja viihtyvyyden takia sekä es-
tämään itselle ja muille vahingollinen toiminta. Joidenkin tekojen rangaistavuudesta on määräOy 
perusopetuslaissa ja osasta on pääteOy kouluyhteisössä yhdessä. Yhteisiä sääntöjä tai tapoja nou-
daOava oppilas: 

• hyväksyy sääntöjen tarpeellisuuden 
• noudaOaa sääntöjä, eikä riko niitä tahallaan 
• noudaOaa hyviä tapoja: tervehLi, puhuu kohteliaasL, kiiOää ja auOaa tarviOaessa 

Hyviin tapoihin kannustamisessa hyödynnämme tätä varten kehiOelemiämme innovaaLoita Työ-
rauhasuunnitelmaa (LIITE 7 ja Hyvät tavat kunniaan –korLstoa).  

1. Oppilaiden osallisuuden lisääminen 

Oppilaiden osallisuuOa korostetaan kouluarjessa monella tavalla. Arkipäiväinen omista ja luokan asiois-
ta huolehLminen ja toisten oppilaiden ja aikuisten kanssa keskusteleminen yhteistä toimintaa suunni-
tellen on osallisuuOa. TavoiOeena on, eOä oppilas vähitellen itse akLvoituu ja havaitsee ne kohdat, jois-
sa hän voisi, haluaisi tai toiminnan kannalta hänelle olisi hyödyllistä ilmaista mielipiteensä ja osallistua 
suunniOeluun, toteuOamiseen, arvioinLin ja kehiOämiseen.  

Oppilaat osallistuvat opeOajiensa johdolla oppimisen, oppimisympäristöjen, työtapojen ja eriyOämisen 
suunniOeluun. He osallistuvat myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunniOeluun, toteutukseen 
ja arvioinLin lukuvuoOa varten laaditun lukuvuosisuunnitelman mukaisesL. Oppilas osallistuu itseään 
koskeviin palavereihin, kertoo mielipiteensä tuen tarpeesta ja muista oppilashuollollisista toimista ja 
osallistuu muutoinkin omien asioidensa hoitamiseen ikäkautensa mukaisesL. 

Yleisellä tasolla oppilaiden mielipide huomioidaan joko niin, eOä kuullaan yhteisöllisesL kaikkia oppilai-
ta, käytetään oppilaskuntaa oppilaiden edustajina tai oppilailla on oma edustajajäsen jossakin koulun 
työryhmässä. Lisäksi oppilailla on vapaa mahdollisuus koska tahansa tehdä aloiOeita oppilaskunnan 
kauOa tai kertoa ehdotuksensa opeOajille tai oppilaskunnan jäsenille. Oppilailla on edustaja yhteisölli-
sessä oppilashuoltoryhmässä – Tsempparissa – sekä muissa lukuvuosiOain pääteOävissä työryhmissä. 
Oppilaiden osallistamista osana oppilashyvinvoinLa olemme käsitelleet laajasL Oppilashuollon suunni-
telmassa (LIITE 3). Oppilaiden osallisuuOa koulun toimintakulOuurissa laajennetaan ja vahvistetaan sys-
temaagsesL.  
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Oppilaat voivat jatkuvasL osallistua opetussuunnitelman arvioimiseen ja kehiOämiseen. Tämä varmis-
tetaan käymällä opetussuunnitelman sisältöihin liiOyviä keskusteluja sekä Ledustelemalla oppilaiden 
mielipiteitä ja käsityksiä erilaisin kyselyin.  

Oulun krisLllisellä koululla on erityisiä rakenteita, joiden kauOa oppilaiden osallisuus ja äänen kuulumi-
nen varmistetaan: 

• luokkaraadit: luokkatasolla rohkaistaan oman mielipiteen ilmaisemiseen, opetetaan käyt-
tämään rakentavia puheenvuoroja ja vaikutetaan luokkatason päätöksiin; luokkaraateja 
johtavat luokanopeOajat / luokanvalvojat ja oppilaskunnan edustajat; luokkaraadit valmis-
tavat oppilaskuntatoimintaan. 

• oppilaskunnat: koululla toimii kaksi oppilaskuntaa (3-6 ja 7-9), jotka toimivat koko koulua 
koskevana oppilaiden äänitorvena; oppilaskunnat osallistuvat koulun turvaLimiin ja järjes-
tävät ns. KeKe-kioskin eli kestävään kehitykseen ja yriOäjyyskasvatukseen liiOyvän viikoit-
taisen kioskitoiminnan. 

• kouluruokailujärjestelyt: Oppilailla on LeOyjen aikajaksojen puiOeissa mahdollisuus antaa 
hymynaama-arvio kouluruoasta. Arvioinnin perusteella oppilailla on mahdollisuus vaikut-
taa tulevaan ruokatarjontaan. Heikkoja arvioita saaneista ruuista keskustellaan. Pohdimme, 
miksi ne eivät maistuneet. Mikäli emme kykene vaikuOamaan raaka-aineita tai mausteita 
vaihtamalla jonkun ruoan arvostuksen nousuun, vaihdamme kyseisen ruokalajin Llalle 
toisen. Näin oppilaat saavat arvokkaan arvioinLmahdollisuuden lisäksi kokemuksen de-
mokraagsesta päätöksenteosta. Oppilaillamme on todellinen mahdollisuus vaikuOaa kou-
luruokatarjontaan. 

• Oppilaskunnan Keke-kioskitoiminta: Oppilaskunta pitää luokkien 0-4 -luokkien oppilaille 
kerran viikossa kioskia, josta oppilailla on mahdollisuus ostaa oikeita tuoOeita leikkieuroil-
la. MyynLtuoOeet tulevat lahjoituksina kodeista: tarroja, leluja, avaimenperiä, koruja, ky-
niä, vihkoja, rasioita, lompakoita... kaikenlaista pientä rihkamaa). TuoOeet on jaoteltu 
kolmeen hintaluokkaan: 5€, 10€ ja 15€. Oppilaat ansaitsevat euroja huolehLmalla päivit-
täisistä läksyistään. Kun päivän kaikki läksyt on tullut kotona tehdyiksi, oppilas ansaitsee 
yhden euron. Viikon aikana on siis mahdollista ansaita viisi euroa. OpeOaja kirjaa oppilaal-
le kertyneet viikkoansiot oppilaan omaan henkilökohtaiseen pankkikirjaan.  
Oppilaskunnan roolina on hinnoitella kodeista lahjoitetut myynLin tarkoitetut tuoOeen, 
toimia kauppiaina ja lopulta vähentää oppilaan pankkikirjasta tämän ostosten euromäärä 
pankkikirjaan kertyneestä saldosta. Prosessissa oppilaat huolehLvat läksyistään, harjoiOe-
levat kaupassa asioinLa ja oppivat säästämään arvokkaampia ostoksia varten.  

• kummitoiminta (sisäinen): koulun kaikki luokat (0-9) toimivat toinen toistensa kummi-
luokkina; kaikilla oppilailla on myös koulun oma kummioppilas 

• kummitoiminta (ulkoinen): pohdimme yhdessä auOamisen erilaisia muotoja, esim. ulko-
mailla olevan kummioppilaan koulunkäynnin taloudellista tukemista  

• kansainvälinen hyväntekeväisyys: oppilaiden virkkaamia nuOuja lähetetään vuosiOain 
ELopian vastasyntyneille lapsille 

• välkkäritoiminta: yläkoululaiset järjestävät alakouluoppilaille välitunLakLviteeOeja 

• oppilaiden ohjaamat kerhot: Luokkien 4-9 oppilaat järjestävät vakituisen henkilökun-
tamme ohjauksessa kerhotoimintaa luokkien 1-3 oppilaille (tyOökerho, heppakerho, säh-
lykerho ym.) 
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• Young Leader -toimintatavassa oppilaat toimivat yhteistoiminnallisesL Limeissä harjoitel-
len erilaisia rooleja ja tehtäviä sekä tavoiOeenaseOelua ja sen suuntaisesL toimimista. 
Tiimeissä harjoitellaan johtamista, vastuun jakamista ja kantamista sekä raportoinLa ja 
tuotosten esiOelyä.  

Oulun krisLllisessä koulussa kehitetään jatkuvasL yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen kannustavia käytän-
teitä ja arvioinLmenetelmiä. 

5.7.1.3  Kodin ja koulun yhteistyö 

Oulun krisLllisessä koulussa oppilaiden huoltajille kerrotaan kouluun tutustumisvaiheessa koulun kas-
vatuksen ja opetuksen maailmankatsomukselliset lähtökohdat, selvitetään koulun toimintakulOuuria 
sekä keskustellaan kodin ja koulun kasvatustavoiOeista. Esiopetusoppilaille ja 1. luokan oppilaille järjes-
tetään yhteinen kouluun tutustumispäivä, jossa vanhemmille järjestetään omaa ohjelmaa. Muille vuo-
siluokille tulevat oppilaat voivat tulla tutustumaan kouluelämään haluamanaan ajankohtana usseaksi-
kin päiväksi, jonka jälkeen he voivat pääOää, siirtyvätkö krisLlliseen kouluun vai eivät.  

Huoltajilla on mahdollisuus vaikuOaa koulun toiminnan suunniOelemiseen ja toteuOamiseen niin ope-
tussuunnitelma- kuin lukuvuosisuunnitelmatasollakin. Oulun krisLllisen koulun yhteistyötä vanhempien 
kanssa on kuvaOu monessa opetussuunnitelman luvussa, Oppilashuollon suunnitelmassa ja muissa 
koulun asiakirjoissa. Kaikki koulun asiakirjat toimitetaan vanhemmille sähköisessä muodossa lähempää 
tarkastelua ja arvioinLa varten. Lisäksi aihepiirejä käsitellään vanhempainilloissa ja ns. vanhempainkou-
luissa. Vanhemmat ovat Letoisia kouluyhteisön toimintamalleista ja LedoOamiskäytänteistä erilaisissa 
ongelma-, onneOomuus- ja kriisiLlanteissa.  

Oulun krisLllisen koulun ja kodin yhteistyössä toteutuu kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuus on 
vanhempien ja henkilöstön sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun, 
kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Kasvatuskumppanuus kumpuaa henkilöstön akLivisuudesta ja 
aloiOeellisuudesta sekä vanhempien vilpiOömästä halusta osallistua läheisesL lapsensa elämään myös 
koulun kauOa. KrisLllinen koulu on yksityinen koulu, jonka vanhemmat ovat valinneet ja tähän valin-
taan liiOyy erityisiä odotusarvoja. Yhteisiä arvo- ja kasvatuskeskusteluja käydäänkin runsaasL ja mo-
lemminpuolinen yhteydenpito on Livistä. Huoltajilla on kuitenkin ensisijainen vastuu lapsensa kasva-
tuksesta ja oppilaan oppivelvollisuuden suoriOamisesta. Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten 
kehiOämisestä on opetuksen järjestäjällä.  

Kodin ja koulun yhteistyön tavoiOeena on edistää oppilaan oppimisedellytyksiä, turvallisuuOa ja hyvin-
voinLa koulussa 

• tukemalla vanhempia tavoiOeellisessa kasvatuksessa ja oppimisessa 
• saamalla vanhempien tuki koulutyölle 
• edistämällä vanhempien välistä verkostoitumista 
• selkeyOämällä oppilaan, huoltajan, kouluyhteisön ja opeOajan rooleja 

Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä korostuu  
• oppilaan edun priorisoiminen ja yhteisen tavoiOeen etsiminen 
• vastavuoroisuus ja avoimuus 
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• keskinäinen luoOamus ja tasavertaisuus 
• kuunteleminen ja kunnioiOaminen 

Kodin ja koulun yhteistyön muotoja laajalla koulutasolla ovat:  
• koulun yhteiset vanhempainillat 
• koulun LedoOeet 
• koulun www-sivut 
• kerhotoiminta 
• vanhempaintoimikunta ja sen organisoimat toiminnot (mm. varainkeruu) 
• vanhempainkoulut: krisLllisen koulun kasvatukselliset seminaarit, joissa perheet voivat mm. 

vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia arjen kasvatusLlanteista 
• teema- tai tapahtumapäivät yhdessä vanhempien kanssa 
• johtokuntatyöskentely vanhempien edustajana  
• Oulun seudun krisLllisen koulun kannatusyhdistyksessä toimiminen 
• toiminnalliset vanhempainillat ja talkoopäivät, joissa myös lapset voivat olla mukana 

Luokkatason yhteistyömuotoja ovat: 
• luokkakohtaiset vanhempainillat 
• vanhemmat apuna luokan toiminnassa 
• illanvietot, retket, leirikoulut 

Yksilötason yhteistyömuotoja ovat 
• keskustelut koulunkäynLin, jatko-opintoihin ym. liiOyvistä asioista 
• arvioinL- ja kehityskeskustelut 
• sähköposL, puhelinkeskustelut, teksLviesLt 
• reissuvihko 
• kehiOymissuunnitelman laaLminen 
• HOJKS-neuvoOelut 
• muu oppilashuollollinen neuvoOelu.  

Oulun krisLllisen koulun vanhempaintoimikunnan tehtävänä on johtosäännön (LIITE 11) mukaan: 
• toimia vanhempien keskustelukanavana kodin ja toimintayksikön välillä 
• organisoida toiminnan tukemiseksi tehtävää talkootyötä 
• käynnistää ja organisoida varainkeräyskampanjoita, joilla mahdollistetaan sellaisia 

 oppilaiden koulutyötä helpoOavia hankintoja, joita ei muutoin ole mahdollista toteuOaa 
• järjestää virkistys- ja tutustumistoimintaa vanhempien, henkilökunnan ja oppilaiden 

 kesken 
• edistää yleensäkin kodin ja toimintayksikköjen välistä yhteistoimintaa, sekä 
• osallistua koulun juhlien järjestämiseen 

Koulumme vanhempaintoimikunta toimii johtosäännön mukaisesL. Se  
• organisoi monipuolista varainkeruuta (mm. myyjäisiä, kummitoimintaa),  
• valmistaa opetusmateriaaleja (esim. ammagkäyOöön soveltuvat keppinuket),  
• hankkii koululle liikuntavälineitä (mm. sauvakävelysauvat, jääkiekkomailat, luisLmia),  
• tukee oppilaiden luokkaretkitoimintaa (esim. laskeOeluretki),  
• oOaa kantaa koulutyön suunniOeluun (esim. järjestyssäännöt, opetussuunnitelma),  
• järjestää vanhempien, henkilökunnan ja oppilaiden välisiä turnauksia,  
• osallistuu ns. vanhempainkoulujen suunniOeluun ja toteutukseen sekä  
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• koulun juhlien järjestämiseen (mm. juhlien valokuvaus, juhlavalmistelut, markkinoinL). 

Oulun krisLllisessä koulussa pyritään tutustumaan kunkin oppilaan tärkeään lähipiirin (vanhemmat, 
perhe, seurakunta, koLmaa) ja rakentamaan oppilaiden keskuudessa arvostavaa ja kunnioiOavaa suh-
tautumista toistensa erilaisiin taustoihin. 

Kodin ja koulun yhteistyössä seurataan oppilaan poissaoloja. Huoltajan tulee ilmoiOaa ensimmäisenä 
poissaolopäivänä lapsensa luokanvalvojalle/luokanopeOajalle poissaolo ja sen syy. Jos huoltaja ei ilmoi-
ta poissaolon syytä, opeOaja on huoltajaan yhteydessä. LuvaOomista poissaoloista ilmoitetaan väliOö-
mäsL oppilaan huoltajalle. Muusta kuin sairastumisesta aiheutuvista poissaoloista huoltajan tulee pyy-
tää lupa oppilaalle koulutyön keskeytykseen. LuokanopeOaja/ -valvoja voi myöntää oman luokkansa 
oppilaalle huoltajan pyynnöstä ja hyväksyOävästä syystä lupa enintään viiden päivän poissaoloon kou-
lunkäynnistä. Huoltajan kirjallisella pyynnöllä rehtori voi myöntää oppilaalle poissaololuvan, milloin 
poissaolo kestää yli viisi ja enintään 14 koulun työpäivää lukuvuodessa; sitä pidemmät vapaat myöntää 
koulun johtokunta rehtorin esityksestä.  

Käsiteltäessä yksiOäisen oppilaan tukeen liiOyvää asiaa, oppilaan huoltajalle annetaan Letoa oppilasta 
koskevien Letojen käsiOelyyn, LetojensaanLin ja niiden luovuOamiseen sekä salassapitoon liiOyvistä 
kysymyksistä. Huoltajan kanssa käydään esimerkiksi läpi huoltajan yksilöidyn kirjallisen suostumuksen 
merkitys oppilasta koskevan asian käsiOelyssä. InformoinLvastuu asiasta on rehtorilla erityisluokan-
opeOajan kanssa. 

Kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja kehitetään koko perusopetuksen ajan - erityi-
sesL siirryOäessä kouluasteelta toiselle sekä muissa siirtymävaiheissa. Tieto- ja viesLntätekniikkaa käy-
tetään parantamaan ja monipuolistamaan Ledon kulkua.  

Rehtori ja/tai oppilaanohjaaja läheOävät oppilaiden huoltajille kirjallista Letoa ja kutsuvat heitä van-
hempainiltoihin perusopetuksen aikana tehtävistä valinnoista ja niiden vaikutuksista tuleviin opintoi-
hin.  

5.7.1.4 Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa 

Oulun krisLllinen koulu tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa; pääosin Oulun kau-
pungin palveluja tuoOavien lasten ja nuorten hyvinvoinLa edistävien organisaaLoiden, Oulussa toimi-
vien kaupungin koulujen ja yksityiskoulujen sekä eri paikkakunnilla toimivien krisLllisten koulujen kans-
sa. Yhteistyö kaOaa koulutuksia, konsultoimista ja muuta yhteistyötä, jossa voimme olla kouluna myös 
antavana osapuolena.  

YriOäjyyskasvatuksessa kooulu on ollut mukana seutukunnallisessa yriOäjyyskasvatuksen kehiOäjäkou-
luverkostossa, jonka puiOeissa on tehty yhteistyötä muiden verkostossa toimivien koulujen, Oulun yli-
opiston, Oulun kaupungin ja paikallisten yriOäjien kanssa. Koulun oman yriOäjyyskasvatuksen puiOeissa 
on tehty yhteistyötä edellisten lisäksi Creator -koulutuspalvelujen, Cimson Koulutuspalvelujen ja 4H-
järjestön kanssa. Kehitystyön tuloksena koululle on laadiOu oma yriOäjyyskasvatussuunnitelman (LIITE 
20), jossa työelämätaidot ja yriOävyyskasvatus ovat keskeisiä käsiOeitä.  

Yhteistyöstä ja sen kehiOämisestä käytännön tasolla koulun ulkopuolisten yhteisöjen ja tahojen kanssa 
vastaa ensisijaisesL rehtori, muOa koulun kaikinpuolisen kehiOämisen valvontavastuu kuuluu johto-
säännössä määriteltävällä tavalla joko johtokunnalle tai koulun kannatusyhdistyksen hallitukselle.  Yh-
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teisöllisen oppilashuollon kehiOämisessä teemme yhteistyötä laajalL. Yhteistyötahoja on esitelty laa-
jemmin Oppilashuollon suunnitelmassa (Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvoinLa 
edistävien tahojen kanssa). Koulullamme on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu mm. seuraavia 
asiantunLjoita:  

• Oulun kaupungin opetustoimen koulukuraaOori ja koulupsykologi 
• Lasten ja nuorisopsykiatrinen ryhmä (LANU) 
• lastenpsykiatrian erikoislääkäreitä (2) (konsultoinL),  
• puheterapeug 
• perheterapeug (konsultoinL ja opetushetket),  
• koulupoliisi 
• kirkolliset ja seurakunnalliset toimijat (päivänavaukset, syys- ja kevätkirkot) 
• Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n liikuntasihteerit (erilaiset koulukoh-

taiset ja kunnalliset liikuntaprojekLt, Liikkuva koulu, Välkkäritoiminta),  
• terveys- ja raigusliiOo ETRA ry.  
• Mannerheimin LastensuojeluliiOo (kummi- ja tukioppilaskoulutus) 

5.7.2 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käy1ö 
Kasvatuskeskustelua käytetään keinona puuOua oppilaan epäasialliseen käyOäytymiseen. Mikäli taval-
linen ohjaus ei tuota toivoOua tulosta oppilaan käyOäytymisessä, järjestetään asiasta kasvatuskeskuste-
lu, jonka ajankohta on välitunnilla tai kouluajan jälkeen. Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan 
kanssa keskustellen nimetä kasvatuskeskusteluun johtanut teko tai laiminlyönL ja selviOää syyt ja seu-
raukset asialle ja kuulla oppilaan näkökulma Llanteesta. Keskustelussa pyritään huomaamaan myös 
syitä käyOäytymiselle. Tärkeää on myös yhdessä oppilaan kanssa pohLa keinoja Llanteen korjaamiseksi 
ja miegä vaihtoehtoista tapaa toimia vastaavanlaisissa Llanteissa. Kasvatuskeskustelun käy luokan-
opeOaja tai luokanvalvoja, joka myös dokumentoi keskustelun ja ilmoiOaa asiasta huoltajalle ja huoleh-
Li seurannasta. Jos epäasiallinen käyOäytyminen tai laiminlyönL oppilaan osalta jatkuu, kutsutaan kas-
vatuskeskusteluun mukaan myös huoltaja. 
 
Oulun krisLllisessä koulussa on laadiOu erillinen Työrauhasuunnitelma (LIITE 7), joka sisältää perusope-
tuslaina mukaisen ohjeistuksen kurinpitomeneOelyjen ja kurinpitorangaistusten käytöstä sekä suunni-
telman ennaltaehkäisevistä toimista. Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, 
kirjallinen varoitus ja määräaikainen eroOaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä pois-
tumaan luokkahuoneesta tai muusta Llasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun Llaisuudesta. Li-
säksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä 
olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, eOä toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kär-
sii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyOäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liiOyvä toiminta 
vaikeutuu kohtuuOomasL oppilaan häiritsevän käyOäytymisen vuoksi. Koulun rehtori voi antaa oppi-
laalle kirjallisen varoituksen väkivaltaisuudesta, koulunkäynnin laiminlyönneistä tai muista vakaviksi 
katsomistaan syistä. Johtokunnan päätöksellä oppilas voidaan myös eroOaa määräajaksi koulusta. Ensi-
sijaisesL näiden kurinpitorangaistusten sijaan oppilas pyritään ohjaamaan koulun oppilashuollollisen 
tuen piiriin ja tarviOaessa saamaan lisätukea koulun ulkopuolelta.  

OpeOajakunta perehdytetään Työrauhasuunnitelman sisältöön lukuvuoden alussa. Siinä määritellään 
tarkentavat ja täydentävät meneOelytavat rike-, vilppi- ja häiriöLlanteissa, asioiden selviOämisvastuut, 
työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismeneOelyt. Huoltajille ja oppilaille Ledotetaan sen sisällöstä luku-
vuoden alussa yhdessä järjestyssääntöjen ja käyOäytymisen tavoiOeiden ja arvioinLkriteerien kanssa.  
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Seuraamme kurinpitomeneOelyjen ja kurinpitorangaistusten toteutumista lukuvuosiOain. Kevätluku-
kauden lopussa tehdään yhteenveto Llanteesta. Oppilashuoltoryhmä Tsemppari arvioi ja suunniOelee 
jatkotoimia, mikäli tuloksissa on jotakin huolestuOavaa.  

5.7.3 Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Oulun krisLllisessä koulussa ei järjestetä tällä hetkellä etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta koulujen kes-
kuudessa on kuitenkin viritelty mahdollisuuksia järjestää yhteistä opetusta etänä. Mikäli etäopetusta 
järjestetään joskus myöhemmin, sen tavoiOeet, käytännöt ja toimintatavat ja toimijoiden vastuut hy-
väksytään osana opetussuunnitelmaa koulun johtokunnassa ja koulua ylläpitävän yhdistyksen hallituk-
sessa.  

5.7.4 Vuosiluokkiin sitomaton opetus 

Oppilas, jonka koulunkäynL on esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden tai jonkin muun syyn takia vaikeu-
tunut, eikä hän siitä syystä saavuta vuosiluokkansa tavoiOeita, voi opiskella vuosiluokkiin sitomaOo-
masL. Tällöin oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös ja laaditaan HOJKS eli hänen opiskelunsa suunni-
tellaan yksilöllisesL eteneväksi ja päätetään opintokokonaisuuksista tavoiOeineen ja sisältöineen. 
HOJKS:iin kirjataan myös oppilaan arvioimiskäytänteet, joista on yhdessä pääteOy oppilaan ja huolta-
jien kanssa, sekä etenemisen seurannasta vastuussa olevat henkilöt.  

Oppilaan tarvitseman tuen suunniOelussa on merkiOävä vastuu erityisopeOajalla, joka tekee läheistä 
yhteistyötä oppilasta opeOavien opeOajien kanssa. Mikäli oppilaan opiskelu etenee hyvin ja hän saa-
vuOaa asetetut tavoiOeet tai koulunkäynLä hankaloiOava este poistuu, voidaan oppilas siirtää takaisin 
vuosiluokkiin sidoOuun opetukseen.    

Vuosiluokkiin sitomaton eli oman opinto-ohjelman mukaan etenevä opiskelu on mahdollista Oulun 
krisLllisessä koulussa vuosiluokilla 5-9.  

5.7.5 Yhdysluokkaopetus 

Oulun krisLllisessä koulussa järjestetään yhdysluokkaopetusta, mikäli yhdelle vuosiluokalle ei ole riiOä-
väsL oppilaita. Kahden vuosiluokan yhteenlaskeOu oppilasmäärä ei kuitenkaan saa kasvaa niin suureksi, 
eOä se estää laadukkaan opetuksen ja oppimisen. Kun siirrytään kaksivuosiluokkasarjaan, siirtymävai-
heessa voi olla sekä taloudellisesL, pedagogisesL ja kasvatuksellisesL järjestää yhdysluokkaopetusta. 

Käytännössä yhdysluokkaopetus on järjestynyt koulussamme niin, eOä äidinkieli, vieraat kielet ja ma-
temaLikka on opeteOu oman vuosiluokan opetussuunnitelman mukaisesL ja pääsääntöisesL vain 
omassa vuosiluokkaryhmässä. Yhdysluokkaopetus on ollut siis teknisesL ja sisällöllisesL osiOaista. 
Muissa oppiaineissa, joissa ollaan oltu fyysisesL samassa Llassa, opetus on järjesteOy jommankumman 
vuosiluokan oppimäärän ja -sisältöjen mukaisesL. Seuraavana lukuvuonna on siOen opeteOu edellisenä 
lukuvuonna opeteOu oppimäärä ja –aines.   

5.7.6 Joustava perusopetus 
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Oulun krisLllisessä koulussa ei järjestetä joustavaa perusopetusta (JOPO). Joustavaa perusopetusta tar-
vitsevat krisLllisen koulun oppilaat siirtyvät Oulun kaupungin opetustoimen järjestämään opetukseen 
Oulun kaupungin normaalien hyväksymismeneOelyjen kauOa.  

5.7.7 Opetus erityisissä 9lanteissa 

Jos oppilas ei voi pitkäaikaisen sairauden vuoksi osallistua kouluopetukseen, muOa hänen terveydenL-
lansa sallii opiskelun esimerkiksi kotona, voidaan hänen opetuksensa järjestää antamalla hänelle oh-
jausta, oppimateriaalia ja oppimista tukevaa arvioinLpalauteOa koLin, jolloin hän saa opetussuunni-
telman mukaista opetusta. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja oppilaan ja huoltajan kanssa 
tehdään Livistä yhteistyötä. Jos oppilas on siirreOy erityisopetukseen, tehdään kirjaukset HOJKS:iin. 
Kun oppilas palaa kouluun sairauden jälkeen, hänelle annetaan tarviOava tuki esim. tukiopetuksena. 
Lyhyiden sairausjaksojen aikana toimitaan, kuten poissaloista on kirjaOu.  

Mikäli oppilas on ollut sairaalakoulussa, niin luokanopeOaja/luokanvalvoja on oppilaan ja huoltajan 
luvalla yhteydessä sairaalakoulun opeOajaan tai osallistuu yhteisiin palavereihin. Jos kyseessä on las-
tenpsykiatrinen hoitojakso, luokanopeOaja/luokanvalvoja ja muut tarpeellisiksi koetut opeOajat sekä 
tarpeellinen oppilashuoltohenkilöstö osallistuvat ennen koLuOamista järjesteOävään yhteispalaveriin. 
Palaveriin osallistuminen edellyOää aina asianmukaiset luvat, joista sopii hoitava taho.  

Koulun on velvollinen antamaan hoitavalle taholle kaikki heidän tarvitsemansa Ledot, joiden pyytämi-
sestä sovitaan oppilaan ja tarviOaessa huoltajan kanssa. Tietoa pyydeOäessä yksilöidään asiat, joita 
hoitavalle taholle välitetään. LäheteOyihin kyselyihin vastataan sovitusL ja pyydetyt asiakirjat toimite-
taan väliOömäsL. Ennen niiden toimiOamista on varmisteOava pyynnön laillisuus ja mikäli pyydetään 
alkuperäiset asiakirjat, niiden kopion säilyOämisen tarpeellisuus. Asiakirjojen ja Letojen luovuOamises-
ta on tehtävä asianmukaiset merkinnät rekisteriin: kenelle, milloin ja mitä Letoja. Kaikkiin edellä mai-
niOujen asioiden hoitamisesta on vastuussa rehtori yhdessä oppilaan luokanopeOajan/luokanvalvojan 
kanssa.  

Oulun krisLllisessä koulussa noudatetaan Opetushallituksen antamaa ohjeistusta sairaalakoulussa ole-
van oppilaan arvioinnista: 
1. Jokaisella sairaala-opetusta antavalla koululla tulee olla oma opetussuunnitelma, joka sisältää oppi-

laan arvioinLa koskevan osion. Osiossa tulee olla kuvaOuna oppilaan arvioinnin tehtävä, tavoiOeet 
sekä keskeiset periaaOeet, arvioinnin ja palauOeen antamisen käytännöt, arvioinnin perusteet ja 
perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja pääOöarvioinnin kriteereihin, käyOäytymisen ar-
vioinnin tavoiOeet ja perusteet, oppilaan itsearvioinnin toteuOaminen sekä opinnoissa etenemisen 
periaaOeet. Koululla tulee olla myös omat todistuslomakkeet, joita voidaan tarviOaessa käyOää.  

2. Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa vain lyhyen jakson, todistuksen antaa oppilaan oma ns. koL-
koulu. KoLkoulun tulee oOaa todistusta antaessaan huomioon sairaalakoulun antamat Ledot sai-
raalakoulussa opiskellusta ajasta.  

3. Jos opiskelu toteutetaan jaksoiOain ja oppilas saa ns. jaksoarvioinnin, arvioinnin suoriOaa ja antaa 
oppilaalle se koulu, jossa oppilas on opiskellut suurimman osan jaksosta.  

4. Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa pitemmän jakson, ja aina silloin kun oppilas on sairaalakou-
lussa lukukauden tai sitä pitemmän ajan, todistuksen antaa sairaalakoulu omalla todistuslomak-
keellaan.  

5.7.8  Opetuksen ja kasvatuksen tavoi;eita tukeva muu toiminta 
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Oulun krisLllisen koulun perusopetuksen yhteydessä järjestetään kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa 
sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintaa voidaan osiOain käyOää osana oppilaiden suunnitelmallista 
tukea.  

Kirjastotoiminta 
Oulun krisLllisen koululla on oma koulukirjasto, joka tukee koulun opetus- ja kasvatustavoiOeita. Lisäksi 
Oulun kaupungin pääkirjasto ja Paulaharjun koululla toimiva sivukirjasto ovat kävelymatkan päässä. 
Niihin tehdään säännöllisesL kirjastovierailuja ja lainaamme kirjoja luokkakirjastoihimme. Koulullamme 
vierailee myös kirjastohenkilökuntaa vinkkaamassa oppilaita omaa ikätasoaan vastaavan kirjallisuuden 
pariin. Kirjastoauto vierailee koulullamme parin kuukauden välein.  

Kerhotoiminta 
Oulun krisLllisessä koulussa järjesteOävä kerhotoiminta on työsuunnitelmassa määriteltyä tavoiOeellis-
ta toimintaa, joka tukee oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Toiminnalla 
lisätään oppilaiden osallisuuOa, edistetään eegstä kasvua ja tuetaan yhteisöllisyyOä. Monipuolinen 
kerhotoiminta antaa oppilaille mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin sekä tukee eri-
laisten harrastusten viriämistä. Sen tavoiOeena on luovan toiminnan ja ajaOelun taitojen kehiOäminen, 
omaehtoisuuteen kannustaminen sekä terveellisten elämäntapojen ja liikunnan lisääminen. 

Kerhotoiminnan tarjoaa monipuolista, oppilasta arvostavaa toimintaa ja Llaisuuksia myönteiseen, kehi-
tystä rikastavaan vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilaiden kanssa. Kerhotyössä oppilas raken-
taa vertaissuhteita yli vuosiluokkarajojen ja aikuissuhteita yli sukupolvirajojen. Sen avulla vahvistetaan 
kasvatukseen liiOyvää kodin ja koulun kumppanuuOa ja yhteistyötä. Oulun krisLllisen koulun kerho-oh-
jaajina toimii opeOajien lisäksi oppilaiden vanhempia, jotka myös pääsevät vaikuOamaan koulun kerho-
tarjontaan. Vanhemmilta edellytetään rikosrekisterioOeen toimiOaminen. Kerhoja pyritään järjestä-
mään ensisijaisesL oppilaiden toiveet huomioiden, jolloin sitoutuminen toimintaan ja harrastukseen on 

pitkäjänteistä.  

OpeOajalle kerhotoiminta antaa mahdollisuuden oppilaidensa monipuolisempaan tuntemiseen, mikä 
osaltaan edistää opeOajan valmiuOa oOaa opetuksessaan huomioon oppilaiden vahvuudet ja tarpeet. 
Oppilas voi saada kerhotoiminnasta vahvistusta oppimismoLvaaLolleen. Se antaa mahdollisuuden so-
veltaa ja syventää oppitunneilla opiOua. Kerhotoimintaan osallistuminen voidaan suunnitella osaksi 
tehosteOua tai erityistä tukea - kuitenkin vapaaehtoisuuden pohjalta.  

Kerhotoiminnan järjestämisessä koulu tekee yhteistyötä koLen lisäksi seurakunLen, järjestöjen ja yh-
distysten kanssa (Oulun Pyrintö/telinevoimistelu, Elliots ry. / krisLllinen taide- ja tanssiseura, Kuivasjär-
ven Aura / yleisurheilu, Holy Disc Golf Club / frisbeegolf). Lähiympäristön elinkeinoelämä voi olla myös 
yhteistyötahona. Rehtori suunniOelee ja organisoi kerhotoiminnan ja vastaa siitä. Hän myös huolehLi 
kerhoista LedoOamisesta koteihin ja oppilaille.  

KrisLllisessä koulussa kerhotoiminta on aamu- ja iltapäivätoimintaa (KouluPlus) täydentävää toimintaa. 
Iltapäivätoiminnoissa olevat lapset voivat halutessaan osallistua kerhoihin. Kerhojen odoOamisesta ja 
kerhoaikaan liiOyvistä vastuista on erillinen ohjeistus, jonka periaaOeet kerrotaan oppilaille ja huoltajil-
le hyvissä ajoin ennen ilmoiOautumista kerhon.  

Aamu- ja iltapäivätoiminta (KouluPlus –toiminta) 
Oulun krisLllisen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään valtakunnallisten iltapäivätoiminnan 
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perusteiden pohjalta Oulun kaupungin nuorisopalveluiden ohjauksessa ja valvonnassa. Koulun iltapäi-
vätoiminta on kuitenkin eriytynyt siinä määrin perinteisestä iltapäivätoiminnasta, eOä se on nimeOy 
KouluPlus -toiminnaksi, joka kaOaa läheisen yhteistyön koulun ja kolmannen sektorin toimijoiden kans-
sa sekä koulun oppilaiden vanhempien ja isovanhempien kanssa.   

Iltapäivätoiminta on ohjaOua toimintaa, johon kuuluu päiviOäin käden taitoja, liikuntaa, ohjaOuja ja 
vapaamuotoisia pelejä ja leikkejä, rauhallista oleilua, lukunurkkauksia sekä läksyparkki. Oulussa ei tarjo-
ta enää muiden toimijoiden – kaupungin ja yhdistysten - taholta aamupäivätoimintaa, muOa Oulun 
krisLllisessä koulussa se on nähty merkiOäväksi palveluksi. Aamupäivätoiminta on vapaamuotoisempaa 
olemista ja leikkimistä ja siihen kuuluu oleellisena osana aamupala.  

Aamu- ja iltapäivätoiminta muodostavat koulutoiminnan kanssa kokonaisuuden, johon koulun kaikki 1-
4 -luokkalaiset oppilaat voivat osallistua klo 7.30–16.45 välisenä ajanjaksona viikon jokaisena arkipäi-
vänä. Perheitä palvelevaan joustavuuteen kuuluu mahdollisuus valita lapselle myös puoliOainen läsnä-
oloajaltaan ja hinnaltaan puoliOainen aamu- ja iltapäivätoiminta. Iltapäivätoiminnan perushinta on 
määritelty samaksi kaikkien Oulussa iltapäivätoimintaa järjestävien yhdistysten kanssa. Oulun krisLlli-
sen koulun toiminnassa on kuitenkin nähty hyväksi mahdollistaa perheille lisäpalvelua ja joustoa niin 
läsnäoloajan kuin sen myötä hinnankin suhteen. Perheillä onkin mahdollisuus valita myös puoliOainen 
aamu- ja iltapäivätoiminta.  

Kouluruokailu  
Opetukseen osallistuvalle annetaan jokaisena koulupäivänä täysipainoinen maksuton ateria sekä tar-
koituksenmukaisesL järjesteOy ja ohjaOu ruokailutapahtuma. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallis-
tua kouluruokailun suunniOeluun ja toteuOamiseen, mikä tukee osallisuuOa ja yhteisöllisyyOä. Koulu-
ruokailun järjestämisessä tehdään yhteistyötä koulun ja ruokailusta vastaavan henkilöstön kesken.  

Hyvien ruokailutapojen noudaOaminen ja toisen ihmisen huomioon oOava käyOäytyminen on merkit-
tävä sosiaalisen kasvun oppimisLlanne. PäiviOäinen ruokailu on näin ollen tärkeä osa koulun opetus- ja 
kasvatustehtävää. Oulun krisLllisen koulun TegSeg -suunnitelmaan (LIITE 20: YriOäjyyskasvatussuun-
nitelma) kuuluu yläoppilaiden osallistuminen oppilaiden ruokailuasLoiden palauOamisen valvontaan, 
joOa asLoiden palautus toteutuu ohjeistuksen mukaisesL. Samoin kyseiseen ohjelmaan kuuluu kunkin 
oppilaan vuoroOainen viikkopalvelu keigössä ruokailuvälitunnin ajan.  

Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja 
seurannasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liiOyvissä tar-
peissa. 

Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat 
Päivänavaukset, teemapäivät ja erilaiset tapahtumat luovat mahdollisuuksia edistää kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä hyödyntämällä huoltajien kokemuksia ja osaamista. Päivänavauksissa hyödynnetään 
myös yhteistyötä paikallisten seurakunLen kanssa. Opintokäynnit, leirikoulut ja luokkaretket puoles-
taan tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autengsissa Llan-
teissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Ne lisäävät myös oppilaan vastuullisuuOa ja mahdolli-
suuOa siirtää opiOua arkielämän eri Llanteisiin. 

Liikkuvan koulun myötä krisLllisessä koulussa on tehty linjavalinta, jonka myötä oppilailla on päiviOäin 
yksi pitkä välitunL, jolloin välitunnilla toimivat yläkoulun oppilaat ns. välkkäriohjaajina. Yläkouluoppi-
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laat koulutetaan vuosiOain välitunLleikkien ohjaajiksi Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n opintosuunni-
telman mukaisesL.   

Koulumatkat ja koulukuljetukset 
Oulun krisLllinen koulu ei järjestä koulukuljetuksia eikä osallistu koulukuljetuskustannuksiin, mistä van-
hemmat ovat Letoisia hakiessaan lapselleen koulupaikkaa. Vastuu koulukyydityksen järjestämisestä on 
siis huoltajilla. Koulumatkoilla lapset kuuluvat koulun tapaturmavakuutuksen piiriin. Koulun vastuuseen 
ei kuitenkaan kuulu lasten käyOäytyminen koulumatkoilla eikä vakuutus korvaa keskeytynyOä tai muu-
alle suuntautunuOa matkaa. Koulun tulee ilmoiOaa Letoonsa tulleesta, koulumatkalla tapahtuneesta 
kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin syyllistyneiden sekä niiden kohteina olleiden oppi-
laiden huoltajille ja tarviOaessa tukea huoltajia asian selviOämisessä. Suurin osa oppilaistamme käy 
koulussamme vanhempien työmatkakulkemisten yhteydessä. Vanhemmat oppilaat käyOävät kuitenkin 
osin paikallisliikenteen mahdollisuuksia.  

Liikennekasvatuksen avulla oppilaille opetetaan turvallista liikkumista liikenteessä. Liikenneturvallisuus-
kasvatuksessa kiinnitämme erityistä huomiota siirtymisiin koulun ja bussipysäkin välillä, bussipysäkillä 
odoOamiseen, bussiin nousemiseen ja sieltä poistumiseen sekä bussissa käyOäytymiseen. Keskeinen 
osa liikennekäyOäytymisharjoiOelu on myös useat koulumme oppilaiden siirtymiset toisiin kouluihin 
saamaan opetusta niiden erikoisluokissa (käsityö, fyke, koLtalous). 

Kuljetusta odoOavalle oppilaalle on järjesteOävä mahdollisuus ohjaOuun toimintaan tämän odoOaessa 
koulukuljetusta. Käytännössä ohjaOu toiminta voi olla tukiopetusta, kerhotoimintaa tai muuta ohjaOua 
toimintaa. Koulussamme toimii iltapäivisin KouluPlus -iltapäivätoimintaa. Sen työntekijät valvovat kou-
lukyyditystä odoOavia oppilaita. Julkisia liikennevälineitä käyOävät oppilaat on ohjeisteOu odotusaiko-
jen suhteen seuraavasL: 

• oppilas lähtee koLin ensimmäisellä koLin vievällä bussilla 
• odotuspaikkana toimii keigösiiven käytävä, jossa valvontaa on helppo toteuOaa KouluPlus 

-henkilöstön lisäksi myös muun henkilökunnan toimesta 
• odotusaikana oppilas voi tehdä läksyjä ja käyOää myös kännykkää 
• muiden koulutyöskentelyn häiritseminen on kielleOyä ja johtaa odotusajan siirtymiseen piha-

maalle 
Oppilaat saavat tulla kouluun pyörällä vain vanhempien luvalla. Pyöräiltäessä on ehdoOomasL käytet-
tävä pyöräilykypärää. Piha-alueella on pyöräily kielleOy ja pyörät on laiteOava niille kuuluville paikoille. 
Polkupyörät ovat koulussa vanhempien vastuulla.  

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri   
 
Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehiOää 
oppilaan edellytyksiä itsearvioinLin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyOäytymistä tulee arvioida 
monipuolisesL.  Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arvioinLkulOuurin kehiOämisen lähtökohta. 65

Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. 

Koulu vaikuOaa merkiOäväsL siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja 
ihmisenä.  Erityisen suuri merkitys on opeOajien antamalla palauOeella. Monipuolinen arvioinL ja siihen 
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perustuvan ohjaavan palauOeen antaminen ovat opeOajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden 
koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kouluissa kehitetään arvioinLkulOuuria, jonka keskeisiä piir-
teitä ovat  

• rohkaiseva ja yriOämään kannustava ilmapiiri 
• oppilaiden osallisuuOa edistävä, keskusteleva ja vuorovaikuOeinen toimintatapa 
• oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen 
  näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan 
• arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eegsyys 
• arvioinnin monipuolisuus 
• arvioinnin avulla saadun Ledon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunniOelus-

sa. 

Suuri osa arvioinnista on opeOajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. OpeOajat huolehLvat siitä, 
eOä oppilaat saavat alusta lähLen oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palauteOa sekä Letoa edistymi-
sestään ja osaamisestaan. Onnistumisen kokemukset kannustavat oppimaan lisää, muOa myös epäon-
nistumiset tai virheelliset ratkaisut ovat osa oppimisprosessia. Niitä hyödynnetään opetuksessa oppi-
mista edistävällä ja oppilaita kunnioiOavalla tavalla. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä 
työskentelyä ja antamaan rakentavaa palauteOa toisilleen ja opeOajille. Tämä luo edellytyksiä oppilai-
den itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehiOymiselle perusopetuksen aikana.  

Yhteistyö koLen kanssa on osa hyvää arvioinLkulOuuria. Huoltajien kanssa keskustellaan koulutyön ta-
voiOeista ja koulun arvioinLkäytänteistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä 
ja käyOäytymisestä annetaan riiOävän usein Letoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. Oppilaalla ja huol-
tajalla on oikeus saada Letoa arvioinLperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arvioinLin.  OpeOa66 -
jan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä luoOamusta ja väliOävät Letoa oppi-
laan Llanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää.  

ArvioinL on myös opeOajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline. Arvioinnilla saatu Leto 
auOaa opeOajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesL. Se luo perustaa opetuksen 
eriyOämiselle ja auOaa oppilaiden mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. Opetuksen järjestäjä 
seuraa oppimisen arvioinnin periaaOeiden toteutumista kouluissa ja tukee arvioinnin kehiOämistä. 

6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 
 
Perusopetuksessa oppimisen arvioinL jaetaan arvioinLin opintojen aikana sekä pääOöarvioinLin. Sekä 
opintojen aikaisessa eOä pääOöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaaOeita. 

Arvioinnin perustuminen tavoi6eisiin ja kriteereihin 

Oppimisen, työskentelyn ja käyOäytymisen arvioinnin sekä palauOeen antamisen oppilaille tulee aina 
perustua opetussuunnitelman perusteissa aseteOuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarken-
neOuihin tavoiOeisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arvioinL kohdistu oppi-
laiden persoonaan, temperamengin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. OpeOajat huolehL-
vat, eOä tavoiOeet ja arvioinLperusteet ovat oppilaiden Ledossa. TavoiOeiden pohLminen ja oman op-
pimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoiOeisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearvioinLtaitojen 
kehiOämistä.  

 Perusopetusasetus 10 § ja 13 §66
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Todistusten antamiseen liiOyvässä oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman pe-
rusteissa määriteltyjä, tavoiOeista johdeOuja arvioinLkriteereitä.  ArvioinLkriteerit on laadiOu 6. ja 7. 
luokan nivelvaiheeseen sekä pääOöarvioinLin tukemaan opeOajien työtä ja yhtenäistämään arvioinLa. 
Kriteerit eivät ole oppilaille aseteOuja tavoiOeita, vaan ne määriOelevät hyvää osaamista kuvaavaan 
sanalliseen arvioon tai arvosanaan 8 vaadiOavan tason.  

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, eOä oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukai-
sesL, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoiOeisiin edellä mainiOuja ar-
vioinLkriteerejä käyOäen.  Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa 
opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa ope-
tuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesL aseteOuihin tavoit-
teisiin eikä osaamisen tason määriOelyssä käytetä edellä mainiOuja arvioinLkriteerejä.  

 Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon o6aminen sekä monipuoliset arvioin=käytännöt 

ArvioinLkäytännöt ja palauOeen antaminen tulee suunnitella ja toteuOaa oppilaiden ikäkauden ja edel-
lytysten mukaisesL.  PalauteOa anneOaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja oppimi-
sen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.  

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. OpeOaja kokoaa Letoa oppilaiden edistymisestä op-
pimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimisLlanteissa. Tällöin on tärkeää oOaa huomioon oppilaiden 
erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehLa siitä, eOei edistymisen ja osaamisen osoiOamiselle 
ole esteitä. Erilaisissa arvioinL- ja näyOöLlanteissa varmistetaan, eOä kukin oppilas ymmärtää tehtä-
väksi annon ja saa riiOäväsL aikaa tehtävän suoriOamiseen. Lisäksi huolehditaan mahdollisuuksista 
hyödyntää tarviOaessa Leto- ja viesLntätekniikkaa ja antaa suullisia näyOöjä. Myös oppilaiden mahdol-
lisesL tarvitsemien apuvälineiden saatavuudesta sekä tarviOavista avustajapalveluista huolehditaan. 
Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesL puuOeellinen opetuskielen/ suomen kielen/
ruotsin kielen taito tulee oOaa huomioon arvioinL- ja näyOöLlanteita suunniteltaessa ja toteuteOaes-
sa. Samoin otetaan huomioon oppilaiden opiskelua varten mahdollisesL määritellyt opetuksen erityiset 
painoalueet.  

MaahanmuuOajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin oppi-
laan kielitausta sekä kehiOyvä suomen tai ruotsin kielen taito. JoOa oppilas voi osoiOaa edistymistään 
ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puuOeista huolimaOa, arvioinnissa kiinnitetään 
erityistä huomiota oppilaan Llanteeseen soviteOuihin, monipuolisiin ja joustaviin arvioinLtapoihin.  

Itsearvioinnin edellytysten kehi6äminen  

Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearvioinLin antamalla Llaa oppimisen ja opintojen 
edistymisen pohdintaan ja kehiOämällä itsearvioinLtaitoja. Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryh-
mänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuOavia tekijöitä. Tarkoitus on, eOä 
opeOajat auOavat oppilaita ymmärtämään tavoiOeet ja etsimään niiden saavuOamiseksi parhaita toi-
mintatapoja.   

Alemmilla vuosiluokilla itsearvioinLtaitoja kehitetään auOamalla oppilaita tunnistamaan onnistumisi-
aan ja vahvuuksiaan koulutyössä sekä tulemaan Letoiseksi työlle soviOavista tavoiOeista. Opetusryh-
män yhteistä arvioinLkeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä palauteOa ja osoitetaan, mi-
ten monenlaisin tavoin jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä luokilla huomion kiinniOäminen on-
nistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, muOa oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkas-
telu voi olla analyygsempää. Se ohjaa oppilaita toimimaan yhä itseohjautuvammin. Myös tällöin opet-
tajien on tärkeä kehiOää oppilaiden keskinäistä arvioinLkeskustelua eli vertaisarvioinLa osana ryhmän 
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työskentelyä. Näin oppilailla on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palauteOa. It-
searvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla Letoisiksi edistymisestään ja ymmär-
tää, miten itse voi vaikuOaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen. 

6.3 Arvioinnin kohteet 
 
ArvioinL kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyOäytymiseen. LuoteOava arvioinL edel-
lyOää näiden osa-alueiden monipuolista havainnoinLa ja dokumentoinLa. 

         Oppiminen arvioinnin kohteena 

Oppimisen arvioinL sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arvioinLa sekä palauOeen an-
tamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja aseteOuihin tavoiOeisiin. 
Oppimisen edistymisen huolellinen seuranta on tarpeen koko perusopetuksen ajan, joOa opetuksen, 
ohjauksen ja tuen keinoin voidaan huolehLa siitä, eOä oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemi-
seen. 

Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoiOamaa osaamista suhteessa aseteOuihin tavoit-
teisiin ja arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. Osaamisen tason arvioimiseksi oppilaan työn tu-
loksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesL. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen 
tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesL määriteltyjä arvioinLkriteerejä. Osaamisen kehiOy-
minen nähdään koko perusopetuksen ajan vahvistuvana, kumuloituvana prosessina. 

Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesL eOä ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suh-
teessa tavoiOeisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä keskustellen soviOu työtä aloi-
teOaessa.  

Työskentely arvioinnin kohteena 

Oppilaiden työskentelytaitojen kehiOäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoiOeista. Opetuk-
sessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät 
myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesL ja parhaansa yrit-
täen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.   

Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja koulun 
muussa toiminnassa.  OpeOajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä eOä ryhmänä suunniOelemaan työ-
tään ja käyOämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. Oppilaita ohjataan myös tarkastelemaan 
suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja siihen vaikuOaneita tekijöi-
tä. 

Työskentelyn arvioinL on osa oppiaineissa tehtävää arvioinLa ja arvosanan muodostamista. ArvioinL 
perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoiOeiden sisältämiin työskentelyn 
tavoiOeisiin. Työskentelyä koskeva monipuolinen palaute kaikissa opiskeluLlanteissa edistää oppilaiden 
mahdollisuuksia tarkastella omaa työskentelyään ja kehiOyä työskentelytaidoissa. 

 Käy6äytyminen arvioinnin kohteena  
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KäyOäytymisen ohjaus sekä käyOäytymiseen liiOyvien Letojen ja taitojen opeOaminen ovat osa koulun 
kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan oOamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudaOa-
maan yhteisesL soviOuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutus-
Llanteissa asiallista, LlanneLetoista käyOäytymistä ja hyviä tapoja.  

KäyOäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyOäytymisestä ohjaavaa palauteOa suhteessa paikal-
lisessa opetussuunnitelmassa käyOäytymiselle aseteOuihin tavoiOeisiin. KäyOäytymien tavoiOeet pe-
rustuvat koulun kasvatustavoiOeisiin, yhteisön toimintakulOuuria määriOäviin linjauksiin ja järjestys-
sääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoiOeita ja käyt-
täytymiselle aseteOavia tavoiOeita koskevaan keskusteluun ja tavoiOeiden määriOelyyn.  

KäyOäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehLa, eOä arvioinL ei kohdistu oppilaan persoo-
naan, temperamengin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. KäyOäytyminen arvioidaan todis-
tuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen ar-
vioon. PääOö- ja erotodistukseen käyOäytymisen arviota ei merkitä. 

 6.4 Opintojen aikainen arviointi 
 
Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen pääOöarvioinLa toteuteOavaa arvioinnin ja palaut-
teen antamisen kokonaisuuOa. Opintojen aikainen arvioinL on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen 
ohjaamista palauOeen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea op-
pimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja 
osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arvioinLLedoOein ja todistuksin LeOyinä ajankohLna. Oppi-
laalle ja huoltajalle tulee antaa Letoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyOäytymisestä riiOä-
vän usein.    67

6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana 
 
Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formaLivista. Tällöin arvioinL ja siihen perus-
tuva palauOeen antaminen toteutetaan lukuvuoden aikana osana päiviOäistä opetusta ja työskentelyä.  
Se edellyOää opeOajilta oppimisprosessiin liiOyvää havainnoinLa ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. 
Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös oppilaiden toimijuuOa kehiOävä vertaisarvioinL ja 
itsearvioinL. OpeOajan tehtävänä on luoda Llanteita, joissa yhdessä pohLen annetaan ja saadaan op-
pimista edistävää ja moLvoivaa palauteOa. 

Oppimista edistävä palaute on luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohLa analysoi-
vaa ja ratkovaa vuorovaikutusta.  Se oOaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä. 
Oppilaita ohjataan palauOeen avulla Ledostamaan edistymisensä ja jäsentämään oman oppimisensa 
eri vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoiOeisiin pääsemiseksi. Palaute auOaa oppilaita vähitel-
len ohjaamaan omaa oppimistaan, aseOamaan itselleen tavoiOeita ja käyOämään onnistumista paran-
tavia oppimisstrategioita.  

OpeOajan antaman, oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän palauOeen tulee aut-
taa oppilaita hahmoOamaan ja ymmärtämään 

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

 Perusopetusasetus 10 § 1 mom.67
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Tällainen formaLivinen arvioinL ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden jäsentymistä Leto- 
ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehiOävät oppilaiden metakogniLivisia taitoja ja työskentelytaitoja. 

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä 
 
Opintojen aikainen arvioinL sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen 
summaLivista arvioinLa, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai arvioinLLedoOeissa. Pe-
rusopetusasetus velvoiOaa antamaan kunkin lukuvuoden pääOyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, 
joka sisältää sanallisesL tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saa-
vuOanut tavoiOeet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuosi-
todistukseen sisältyy myös käyOäytymisen arvioinL.  Lukuvuoden pääOeeksi tehtävä arvioinL on ko68 -
konaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös 
päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jäOämisestään luokalle.  

Vuosiluokilla 1-7 arvioinL on sanallista tai numeroarvioinLa tai niiden yhdistelmää opetuksen järjestä-
jän päätöksen mukaisesL. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarvioinLa.  Toiminta-alueit-
tain anneOavassa opetuksessa käytetään sanallista arvioinLa. YksilöllisteOyjen oppimäärien arvioinnissa 
sanallista tai numeroarvioinLa käytetään opetuksen järjestäjän pääOämällä tavalla. Sanallista arvioinLa 
voidaan käyOää pääOöarvioinLa lukuun oOamaOa myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli 
on muu kuin opetuksessa käyteOävä kieli. 

Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summaLivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa suhteessa 
tavoiOeisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arvioinLa käyOämällä voidaan 
antaa monipuolista palauteOa oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla 
voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen edistymistään, vahvuuksiaan ja kehiOämi-
sen kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa 
palauteOa osaamisesta ja oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.  

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 
 
Opetus ja arvioinLkäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, eOä oppilaalla on riiOäväsL monipuoli-
sia mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan. Oppilaan kokonaisLlanneOa tulee tarkastella riiOävän ajois-
sa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja 
muuta tukea Llanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämänLlanteesta johtu-
vien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli 
oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta kes-
kustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppi-
misen tukemiseksi.  

Opinnoissa eteneminen vuosiluoki6ain 

Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välOäviä Letoja ja 
taitoja osoiOavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle.   

 Perusopetusasetus 10 § 2 mom.68



 114

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin op-
piaineessa olisi hyläOy, jos arvioidaan, eOä hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnois-
ta hyväksytysL.  Oppilas voidaan jäOää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuoOa koskeva suorituksensa yh-
dessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hyläOy.  Ennen luokalle 
jäOämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumaOa erillisessä kokeessa osoiOaa 
saavuOaneensa hyväksyOävät Ledot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa opetus-
suunnitelmassa pääteOävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön 
päätyOyä. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesL erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyOömahdolli-
suuksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoiOamaan osaamisensa.  

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyOyä, luokalle jäOämisestä voidaan kou-
lutyön pääOyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluo-
kan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksyOy suoriOaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siir-
tymisen edellytys.  

Oppilas voidaan myös jäOää luokalle, vaikka hänellä ei ole hyläOyjä suorituksia, jos sitä on pideOävä 
hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin 
varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.  

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.   69

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitoma6omas= 

Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelman 
mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti . Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa luku70 -
vuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja 
siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle.  Oman opinto-ohjelman mukaisella 
etenemisellä voidaan tarviOaessa välOää luokalle jäOäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot ky-
seiseltä luokalta raukeaisivat.  Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosi-
luokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas lue-
taan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suoriOaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päät-
tötodistuksen tai hän eroaa koulusta. 

6.4.4 Arviointi nivelvaiheissa 
 
ValLoneuvoston asetuksessa säädeOy tunLjako määriOää nivelkohdat, joiden mukaisesL perusopetus 
jakautuu vuosiluokkien 1-2, 3-6 sekä 7-9 muodostamiin kokonaisuuksiin.  

Toisen vuosiluokan pää6eeksi tehtävä arvioin= 

Toisen vuosiluokan lopulla oppimisen arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Op-
pilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palauteOa opetuksen järjestäjän 
pääOämällä tavalla. TavoiOeena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa itsetuntoa ja 
oppimismoLvaaLota. Usein on tarpeen arvioida ja suunnitella yhdessä myös oppilaan tarvitsemaa oh-

 Perusopetusasetus 11 §69

 Perusopetusasetus 11 § 3 mom.70
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jausta ja tukea. NivelvaiheOa lähestyOäessä korostuu opeOajan, oppilaan ja huoltajan välinen vuoro-
vaikutus. On tärkeää, eOä oppilaan omat arviot ja toiveet sekä huoltajan näkemykset tulevat kuulluiksi.   

Oppilaan oppimisprosessin kannalta keskeisiä, laaja-alaisen osaamisen tavoiOeisiin perustuvia näkö-
kulmia, joihin opeOaja kiinniOää huomiota arvioidessaan oppilaan edistymistä ja antaessaan siitä pa-
lauteOa oppilaalle ja huoltajalle ovat: 

• edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesL 

o kysymisen ja kuuntelemisen taidot 

o vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin 

• edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesL 

o taito työskennellä itsenäisesL ja ryhmässä 

• edistyminen taidossa huolehLa omista ja yhteisesL sovituista tehtävistä 

Lisäksi annetaan palauteOa oppilaan opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa. Lukuvuositodistuksessa 
ilmaistaan, onko oppilas saavuOanut kunkin oppiaineen tavoiOeet hyväksyOäväsL.   

 Kuudennen vuosiluokan pää6eeksi tehtävä arvioin= 

Kuudennen vuosiluokan lopulla oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa 
palauteOa opetuksen järjestäjän pääOämällä tavalla. PalauOeessa kiinnitetään huomiota erityisesL 
työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehiOymiseen. Oppilas tarvitsee Letoa myös edistymisestään 
oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. ArvioinLkäytänteet ja palauOeen antaminen suunnitellaan 
niin, eOä oppilas ja huoltaja saavat monipuoliseen Letoon perustuvan käsityksen oppilaan oppimisen 
edistymisestä. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelumoLvaaLon tukemiseen.  

Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa anneOavaa arvioinLa varten kaikkiin yhteisin oppiai-
neisiin on määritelty tavoiOeista johdetut arvioinLkriteerit hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle ar-
violle tai numeroarvosanalle kahdeksan (8). Kriteerien avulla on kuvaOu, millaista osaamista edellyte-
tään kyseisen arvion tai arvosanan saavuOamiseksi. Kriteerit eivät ole oppilaille aseteOuja tavoiOeita, 
vaan opeOajan arvioinnin apuvälineitä. Sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja pohLi oppi-
laan edistymistä suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoiOeisiin ja osaamisen tasoa suh-
teessa valtakunnallisesL määriteltyihin arvioinLkriteereihin. OpeOajan tulee käyOää näitä kriteerejä 
antaessaan oppilaalle sanallisen arvion tai numeroarvosanan kuudennen vuosiluokan lukuvuositodis-
tukseen. Oppilas saa hyvää osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanan kahdeksan (8), mikäli 
hän osoiOaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason yliOäminen joidenkin 
tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden 
osalta.   

 6.5 Perusopetuksen päättöarviointi 
PääOöarvioinL ajoiOuu oppiaineesta ja paikallisesta opetussuunnitelmaratkaisusta riippuen vuosiluokil-
le 7, 8 tai 9. PääOöarvioinLin johtavien arvioinLkäytäntöjen tulee olla oppilaiden ikäkauden ja edelly-
tysten mukaisia.  

PääOöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut oppiai-
neen oppimäärän tavoiOeet.  Arvioinnin tuloksena anneOava numeroarvosana tai sanallinen arvio ku-
vaa oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoiOeisiin ja pääOöar-
vioinnin kriteereihin.  
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PääOöarvioinnin lähestyessä opeOajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa oppilail-
le paitsi Letoa suoriutumisen nykyLlasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin ohjaavaa arvioinLpalau-
teOa. Samoin tulee huolehLa siitä, eOä oppilaat ja huoltajat ovat Letoisia tavoiOeista, arvioinLperus-
teista ja pääOöarvioinnin kriteereistä. PalauOeen ja ohjauksen tulee olla riiOävän yksityiskohtaista ja 
yksilöllistä. Mikäli ennakoidaan, eOä 9. luokan oppilas ei tukitoimista huolimaOa suoriudu opinnoistaan 
ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen siirtymisellä eh-
käistä oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen.  Oman opinto-ohjelman mukaan etenevää, vuosi-
luokkiin sitomatonta opiskelua käsitellään tarkemmin luvussa 5.  

6.5.1 Päättöarvosanan muodostaminen 
 
Perusopetuksen pääOöarvosanojen tulee olla anneOu yhdenvertaisin perustein. PääOöarvosanan 
muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppiai-
neisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit sekä päät-
töarvosanan muodostamisen periaaOeet.   

Perusopetuksessa oppilaan pääOöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, jakso- 
tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska osaamisen kehiOymi-
nen on aina kumuloituvaa, pääOöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päät-
tyessä osoiOamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoiOeisiin ja pääOöarvioinnin kriteerei-
hin.  

PääOöarvioinnin kriteerit määriOelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadiOavan Leto- ja taitota-
son kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin op-
piaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoit-
teiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta.  
Oppilas on saavuOanut perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoiOeet oppiaineessa välOä-
väsL (5) mikäli hän osoiOaa jossakin määrin oppiaineelle aseteOujen tavoiOeiden mukaista osaamista. 
Tällöin oppilas on suoriOanut yleisen oppimäärän ko. oppiaineessa hyväksytysL. Arvosanan muodos-
taminen perustuu myös tässä tapauksessa oppilaan osoiOamaan keskimääräiseen osaamiseen, eli vält-
tävän tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida hylätyn (4) suoriutumisen joi-
denkin muiden tavoiOeiden osalta.  

Perusopetuksen pääOöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjalli-
suus, toinen koLmainen kieli, vieraat kielet, matemaLikka, fysiikka, kemia, biologia, maanLeto, terveys-
Leto, uskonto tai elämänkatsomusLeto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta 
sekä koLtalous. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas on voinut opiskella kahta tähän oppiaineeseen 
näissä opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppi-
laan suoriOamat äidinkieli ja kirjallisuus- oppiaineen oppimäärät. 

Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä vapauteOu kokonaan jonkin perus-
opetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiaineOa arvioida . 71

Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen koLmaisen tai vieraiden kielten oppimää-
rää, arvioidaan pääOöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, 
jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen. 

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, 
arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotunLa käsiOävät valinnaiset aineet ja tällai-

  Perusopetuslaki 18 §, 2 ja 3 mom.71
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sista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesL. Mikäli sanallisesL arvioitu valinnai-
nen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi koroOaa kyseisen 
oppiaineen arvosanaa. 

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesL, oppilaan suoriu-
tumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoiOeisiin ja arvioinnissa käytetään pääOöarvioin-
nin kriteerejä.  Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, eOä oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimää-
rän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiai-
neissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) hänelle määri-
teltyihin, yksilöllisesL aseteOuihin tavoiOeisiin ja sisältöihin perustuen. Silloin arvioinLa ei tehdä suh-
teessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin pääOöarvioinnin kriteereihin. 

YksilöllisteOyjen oppimäärien mukaisesL opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyOää numeroarvioinnin 
sijasta sanallista arviota myös pääOöarvioinnissa.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan pääOöarvioinL perustuu perusopetuksen ylei-
siin oppimääriin tai yksilöllisteOyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa 
päätöksessä on pääteOy. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas opiskelee opintoko-
konaisuuksia, annetaan arvioinL todistuksessa kuitenkin oppiaineiOain. 

Jos oppilaan opiskelu on järjesteOy toiminta-alueiOain, pääOöarvioinL perustuu oppilaan henkilökoh-
taisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin ja arvioinL anne-
taan sanallisena. 

6.5.2 Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja päättöarviointi 
Mikäli koulu painoOaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiaineOa tai oppiainekokonaisuuOa tai to-
teuOaa kaksikielistä opetusta, ovat opetuksen koulukohtaiset tavoiOeet tässä oppiaineessa tai kielessä 
yleensä korkeammat kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoiOeet. Oppi-
laiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai kaksikielisessä opetuksessa tulee 
oppilaiden suoriutumista kuitenkin arvioida perusopetuksen pääOyessä suhteessa valtakunnallisiin ta-
voiOeisiin ja käyOää osaamisen tason määriOämisessä pääOöarvioinnin kriteerejä.  

PääOöarvioinnin kriteerejä tulee käyOää yhteisten oppiaineiden arvioinnissa myös silloin, kun oppilas 
on suoriOanut opintonsa erityisen koulutustehtävän mukaisesL järjestetyssä opetuksessa. 

Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarviOaessa antaa lisäLetoja erilli-
sellä todistuksen liiOeellä.  

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 
 
Perusopetuksessa käyteOävät todistukset ovat: 
1. Lukuvuositodistus 
2. Välitodistus 
3. Erotodistus 
4. PääOötodistus 

Opetuksen järjestäjä pääOää todistusten ulkoasusta. 

        Lukuvuositodistus 

Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden pääOyessä. Todistukseen merkitään oppilaan 
opinto-ohjelma ja oppiaineiOain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, miten oppilas on saavuOa-
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nut asetetut tavoiOeet lukuvuoden aikana. Sanallista arviota voidaan käyOää todistuksissa vuosiluokilla 
1-7. Sanallisistakin arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysL lukuvuoden opin-
noista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa. MerkiOäessä arvio todistukseen nume-
rona, todistukseen merkitään myös perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arvioinLasteikko. Muissa 
todistuksissa kuin pääOötodistuksessa voidaan numeroarvosanaa aina täydentää sanallisilla arvioilla ja 
näin antaa palauteOa sekä osaamisen tasosta eOä edistymisestä.  

Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyOäytymisen numeroarvosana merkitään 
todistukseen. Silloin kun käyOäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, arvio annetaan aina todistuksen 
liiOeellä.  

Uskonnon ja elämänkatsomusLedon arvio tai arvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja mahdolli-
siin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomusLeto” eriOelemäOä sitä, kumpaa oppiaineOa 
oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin. Jos oppilas 
saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, mikäli kyseinen opetus 
on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdolli-
sesL saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.  

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25 % on opeteOu muulla kuin koulun opetus-
kielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käyteOy kieli.  

YksilöllisteOyjen oppimäärien mukaisesL opiskelluissa oppiaineissa voidaan todistuksessa käyOää nu-
meroarvioinnin sijasta sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Toiminta-alueiOain opiskeltaessa käyte-
tään sanallista arvioinLa kaikilla vuosiluokilla. Sanallisesta arviosta on käytävä ilmi, onko oppilaan suori-
tus hyväksyOy vai hyläOy. Jos erityisen tuen päätöksessä on pääteOy, eOä oppilas opiskelee yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen nume-
roarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisäLetoja -kohtaan tulee maininta siitä, eOä 
oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.  

Lukuvuositodistukseen merkitään:  

- todistuksen nimi 

- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  

- oppilaan nimi ja syntymäaika  

- todistuksen antamispäivä  

- opetusryhmästä vastaavan opeOajan tai rehtorin allekirjoitus 

- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuOanut 
tavoiOeet  

- arvio oppilaan käyOäytymisestä 

- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen koLmainen kieli ja vie-
raat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät 

- luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jäOäminen 
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- merkintä, eOä todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perus-
teiden mukainen. 

 Välitodistus 

Lukuvuoden aikana voidaan antaa välitodistuksia paikallisessa opetussuunnitelmassa pääteOävällä ta-
valla. Välitodistus annetaan samoin periaaOein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai numeroar-
vosanan käyOöä, käyOäytymisen arvioinLmerkintää, uskonnon ja elämänkatsomusLedon arvioinLmer-
kintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua. 

Erillinen välitodistus tulee tarviOaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin pyrkimistä 
varten. Yhdeksännen luokan oppilaalle anneOavaa välitodistusta varten oppilaan osaaminen arvioidaan 
samoin perustein kuin pääOöarvioinnissa. Arviota oppilaan käyOäytymisestä ei merkitä 9. vuosiluokalla 
anneOavaan välitodistukseen. 

Välitodistukseen merkitään:  

- todistuksen nimi 

- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  

- oppilaan nimi ja syntymäaika  

- todistuksen antamispäivä  

- opetusryhmästä vastaavan opeOajan tai rehtorin allekirjoitus 

- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuOanut 
tavoiOeet  

- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen koLmainen kieli ja vie-
raat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät 

- arvio oppilaan käyOäytymisestä (lukuun oOamaOa 9. luokalla anneOavaa välitodistusta) 

- merkintä, eOä todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perus-
teiden mukainen. 

Erotodistus 

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saa-
nut oppivelvollisuuOa suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liiOeenä tulee olla kou-
lussa noudateOu tunLjako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erillistä erotodistusta ei 
tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun. 
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Erotodistus annetaan samoin periaaOein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai numeroarvosanan 
käyOöä, uskonnon ja elämänkatsomusLedon arvioinLmerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppi-
määrien mukaista opiskelua. Erotodistukseen ei merkitä käyOäytymisen arvioita. 

Erotodistukseen merkitään:  

- todistuksen nimi 

- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  

- oppilaan nimi ja syntymäaika  

- todistuksen antamispäivä  

- rehtorin allekirjoitus 

- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuOanut 
tavoiOeet  

- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen koLmainen kieli ja vie-
raat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät 

- merkintä, eOä todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perus-
teiden mukainen. 

Perusopetuksen pää6ötodistus 

Perusopetuksen pääOötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden op-
pimäärien tavoiOeisiin on hyväksyOy kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Nu-
meroarvosanoja käyteOäessä tämä merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi (5) ja sanallisesL arvioi-
tavissa oppiaineissa arviota ”hyväksyOy”.  

PääOötodistukseen merkitään samat Ledot kuin muihin perusopetuksen aikana käyteOäviin todistuksiin 
seuraavin täsmennyksin:  

- oppilaan koko nimi ja henkilötunnus  

- rehtorin allekirjoitus  

- yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arvioinL numeroin (5-10) ja 
sanoin (välOävä – erinomainen)  

- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen koLmainen kieli ja vie-
raat kielet) merkitään suoriteOu oppimäärä tai oppimäärät 

- maininta siitä, eOä oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutus-
tumista.  

Arviota oppilaan käyOäytymisestä ei merkitä pääOötodistukseen. 

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25% on opeteOu muulla kuin koulun opetus-
kielellä, tulee todistuksessa mainita käyteOy kieli. 
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Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppi-
määrän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merki-
tään todistukseen nimi, vuosiviikkotunLmäärä ja anneOu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liiOyvät 
oppilaan suoriOamat valinnaiset aineet merkitään pääOötodistukseen väliOömäsL kyseisen oppiaineen 
alle.  

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotunLa käsiOävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä 
koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. SanallisesL arvioitavan valinnaisen 
aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen ai-
neeseen liiOyvien sanallisesL arvioitavien aineiden yhteenlaskeOu vuosiviikkotunLmäärä sekä merkintä 
”hyväksyOy”.  

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhtei-
seen oppiaineeseen merkitään pääOötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta 
mainitaan nimi, vuosiviikkotunLmäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnäl-
lä ”hyväksyOy”.  

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun vaihdon yhteydes-
sä, pääOötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine ar-
vioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehLnyt suoriOaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviik-
kotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi vuosiviikkotunLa, kesken jääneen valinnaisaineen 
kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen 
myös oppilaan suoriOama tunLmäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko nume-
roarvosana tai sanallinen arvio ”hyväksyOy” riippuen siitä, minkä laajuiseksi kyseinen valinnainen aine 
on koulun opetussuunnitelmassa määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mukaisesta tunLmää-
rästä. 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesL, eOei oppilaan pääOötodistukseen merkitä numeroarvosa-
naa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä 
”hyväksyOy”. Toista koLmaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan nume-
roin.  

Uskonnon ja elämänkatsomusLedon arvosana merkitään pääOötodistukseen muodossa ”uskonto/elä-
mänkatsomusLeto” eriOelemäOä sitä, kumpaa oppiaineOa oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa 
uskonnon oppimäärää ei merkitä pääOötodistukseen. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen 
saamansa arvio merkitään pääOötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän 
antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesL saatua arvosanaa ei merkitä 
pääOötodistukseen.  

Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, myös 
pääOöarvioinL voi näissä aineissa olla sanallinen. PääOötodistuksessa voidaan käyOää näissä oppiai-
neissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana eOä sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). 
Todistuksen lisäLetoja -kohtaan tulee merkintä siitä, eOä oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt op-
piaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjesteOy toiminta-alueiOain, 
pääOöarvioinL on sanallinen. 
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PääOötodistukseen voi kuulua liiOeitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyOäytymisestä ja työskentelystä 
sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotunLa käsiOävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liiOeestä 
tulee ilmetä oppilaan tunnisteLedot. PääOötodistuksen liiOeistä ei tule mainintaa pääOötodistukseen. 

6.7 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset 

       Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suoriOaa perusopetuslaissa ja –asetuksessa 
       tarkoitetussa erityisessä tutkinnossa . Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää  72

       perusopetusta. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoiOaa, eOä hänen Letonsa ja taitonsa  
       vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia Letoja ja taitoja.   

Erityisessä tutkinnossa käyteOävät todistukset ovat:  

1. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suoriOamisesta 
2. Todistus osiOain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 
3. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suoriOamisesta 

Jos oppilas tai muu henkilö suoriOaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkin-
nossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suoriOamisesta. Todistukses-
ta tulee käydä ilmi suoriteOu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman 
oppiaineen suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, suo-
riOaneelle annetaan todistus osiOain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. 

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoriteOu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusope-
tuksen koko oppimäärän suoriOamisesta. 

Todistuksiin merkitään samat yleisLedot kuin pääOötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään 
oppiaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana. Yhteisten oppiaineiden laajuuOa vuosiviikkotunteina ei 
merkitä.  

Oppivelvollisen on suoriteOava hyväksytysL kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset op-
piaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suoriOamisesta.  

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 

Oppimisen arvioinLa koskevaa opetussuunnitelmaosuuOa valmisteltaessa pohditaan erityisesL, miten 
arvioinLa ja palauOeen antamista kehitetään oppimista edistävänä pedagogisena kokonaisuutena. Pai-
kallisesL varmistetaan monipuolisten arvioinLmenetelmien käyOö, arvioinLperusteiden yhteinen käsit-
tely ja käyOäminen sekä pääOöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein.  

Valtakunnalliset arvioinLkriteerit 6. vuosiluokan loppuun sekä pääOöarvioinnin kriteerit ja pääOöarvo-
sanan muodostamisen periaaOeet siirretään opetussuunnitelman perusteista paikalliseen opetussuun-
nitelmaan sellaisenaan.   

Opetuksen järjestäjä pääOää ja kuvaa opetussuunnitelmassa: 
- mitkä ovat arvioinLkulOuurin kehiOämisen mahdolliset paikalliset painopisteet (muilta osin arvioinL-

kulOuurin ja sen keskeisten periaaOeiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden teksLä voidaan 
käyOää sellaisenaan) 

- miten opintojen aikainen arvioinL toteutetaan 

 Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 §72
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o opintojen aikaisen formaLivisen arvioinnin ja palauOeen antamisen periaaOeet, kokonai-
suus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä 

o lukuvuoden pääOeeksi tehtävä arvioinL 
o itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaaOeet  
o opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jäOämisen periaaOeet ja käytännöt 
o toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaihei-

siin liiOyvät arvioinnin ja palauOeen antamisen käytännöt 
o valinnaisten aineiden arvioinL 
o käyOäytymisen arvioinL ja sen perustana olevat tavoiOeet ja arvioinLperusteet 
o todistukset ja niiden antamiseen liiOyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin 

käyOö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyOäytymisen arvioinnissa  
o muut LedoOamisen ja arvioinLpalauOeen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö 

huoltajien kanssa 
- miten pääOöarvioinL toteutetaan 

o pääOöarvioinnin kokonaisuus 
o valinnaisten aineiden arvioinL pääOöarvioinnissa 
o pääOötodistukset. 

6.9. OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

6.9.1 Arviointikulttuurin kehittäminen 

Oulun krisLllisen koulun arvioinLkulOuurin kehiOämisessä kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin 
seikkoihin: 

1. Arvioinnin arvolähtöisyys 

- Monipuolisen arvioinnin kauOa syntyvä käsitys omasta osaamisesta vahvistaa lapsen minä-
käsitystä. KrisLllisen ihmiskäsityksen tavoiOeena on kuitenkin myös opeOaa oppilaille hei-
dän olemassaolonsa itseisarvoa, joka ei ole sidoksissa taitoihin ja/tai osaamiseen. Toteutet-
tu oppiaine-, työskentelytaito- ja käyOäytymisarvioinL ei siis miOaa oppilaan arvoa. 

- Virheet ja epäonnistumiset ovat oppimiskokemuksia 
- YriOäminen ja rohkeat kokeilut ovat aina arvostusta ansaitsevia 
- Koulun arvojen toteutumista opetellaan arvioimaan yhteisöllisesL  

2. Arvioin0 perustuu tavoi1eisiin ja arvioin0kriteereihin 

- Oppiainesisältöjen tavoiOeet ja arvioinLkriteerit avataan oppilaille jaksojärjestelmämme 
jokaisen jakson alussa  

- Laaja-alaiseen oppimisen arvioinLin on laadiOu omat arvioinLkriteerit (LIITE 13), joiden 
laadinnassa on hyödynneOy Microsodin New Pedagogies for Deep Learning -ohjelman ar-
vioinLkriteerejä 



 124

- Jokaiselle oppilaalle laadiOavaan Kesuun (=kehiOymissuunnitelmaan) kirjataan oppilaan 
itsensä aseOamat tavoiOeet omalle oppimiselleen, työskentelytaidoilleen ja käyOäytymisel-
leen. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa.  

3. Arvioinnin kannustavuus 

- Kannustavuus koskee oppivana organisaaLona koko opeOamisen ja kasvaOamisen verkos-
toa ja toimintakulOuuria.  

- Oppilaita ohjataan arvioimaan opetustapahtumia ja antamaan niistä palauteOa  

- Huoltajille annetaan monenlaisia mahdollisuuksia antaa sekä henkilökohtaisesL eOä ano-
nyymisL palauteOa koulutoiminnasta. Myös huoltajia kannustetaan myönteisten kouluko-
kemusten sanoiOamiseen ja ilmaisemiseen. 

- Kannustavuuteen pyritään seuraavin toimin: 

• korostamalla koko henkilökuntaa koskevaa kohtaamisen pedagogiikkaa: pientenkin 
onnistumisten huomioiminen ja myönteisen palauOeen antaminen 

• kunkin oppilaan kehiOymissuunnitelmaan kirjataan opeOajien sekä muiden oppilai-
den antamia myönteisiä palauOeita  

• ns. kehupenkkikäytäntö, jossa yksiOäiselle oppilaalle annetaan yhteisöllisesL myön-
teistä vertaispalauteOa 

• jokainen on hyvä jossakin -ajatuksen arvostaminen niin, eOä nämä erilaiset osaami-
set kartoitetaan, kirjataan ja huomioidaan 

• myöntämällä monipuolisesL erilaisia sLpendejä, joiden myöntämisperusteita mää-
riteltäessä pyritään huomioimaan kaikki oppilaat 

Oppimista edistävä kannustava palaute on: 
• kuvailevaa 
• vaikeita solmukohtia avaavaa 
• ratkaisuja pohtivaa 
• erilaiset oppimistavat huomioivaa 
• erilaiset työskentelytavat huomioivaa 
• metakognitiivisten taitojen kehittymistä vahvistavaa 

4. Itsearvioin0- ja vertaisarvioin0taitojen kehi1äminen 

Käsitellään kohdassa itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisar-
vioinnin periaatteet (6.8.2.2) 
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5. Monipuoliset mahdollisuudet näy1ää oppimista 

OpeOaja määriOelee lähtökohtaisesL sen, millä tavalla oppimista voidaan osoiOaa. OpeOajan 
vastuulla on tarjota monipuolisia näyOömahdollisuuksia. Vaikka oppilaalla on henkilökohtais-
ten keskustelujen kauOa mahdollisuus vaikuOaa hyvinkin yksilöllisiin näyOömahdollisuuksiin, 
niin tavoiOeena ovat monipuoliset näytöt. Niitä voidaan antaa mm. seuraavasL: 

• suullinen näyOö: esim. suullinen koe, esitelmä, ryhmäkeskustelu, oppimisnäytelmät 

• kirjallinen näyOö: esim. oppimispäiväkirja, porzolio, esitelmä, kirjallinen koe, erilai-
set kirjalliset tuotokset 

• toiminnallinen näyOö: esim. oppiaineisiin kytköksissä olevat menetelmät kuten lii-
kunnassa tekniikka tai liikuntasuoritus, musiikissa soiOo- tai laulukoe, koLtaloudes-
sa ruuan valmistus tai koLtyölista, käsityössä näyOökoe.  

6. Erilaisten arvioin0mi1areiden yhteisöllinen kehi1äminen:  

Oppilaat ja vanhemmat otetaan mukaan suunniOelemaan, kehiOämään, toteuOamaan ja ar-
vioimaan oppimista, opetusta ja koulumme toimintakulOuuria. Tässä kehitystyössä opetam-
me oppilaita arvioimaan oppimisprosessiin liiOyviä tekijöitä. ArvioinLkulOuurin kehiOämistä 
toteutetaan seuraavalla tavalla: 

• oppilaan arvioimista huomioivat vanhempainillat: esim. vanhempainvarg-illat, jois-
sa huoltajilla on mahdollisuus tavata saman illan aikana kaikki lastaan opeOavat  

• sähköisten arvioinLtyökalujen oppilasarvioinLa ja koulun toimintakulOuuria kehit-
tävä yhteistyö oppilaiden ja vanhempien kanssa: esim. oppilaat antavat palauteOa 
oppimistapahtumista hyödyntäen sähköisiä arvioinLvälineitä (esim. Qridi, Wilma) 

• koulutoimintaa koskevat vanhempainpalauOeet ja -arvioinnit (Zef-miOaukset kol-
men vuoden välein) 

• arvioinLkulOuurin kehiOämistä painoOava vanhempien suunniOeluryhmä 

• jälkikoe 

Yhteisöllinen itsearvioinL on keskeistä koulun kehiOämisen ja kehiOymisen kannalta. Hallinnon näkö-
kulmasta monipuolinen arvioinL tarjoaa vahvat perusteet resurssoinnille, eriyOämiselle ja toiminnan 
kehityskohteiden löytymiselle. 

6.9.2 Opintojen aikainen arviointi 

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen pääOöarvioinLa toteuteOavaa arvioinnin ja palaut-
teen antamisen kokonaisuuOa. Opintojen aikainen arvioinL on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen 
ohjaamista palauOeen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea op-
pimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja 
osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arvioinLLedoOein ja todistuksin. 
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6.9.2.1 Opintojen aikaisen forma9ivisen arvioinnin ja palau;een antamisen periaa;eet, koko-
naisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä 

MerkiOävin osa oppilasarvioinnista on opintojen aikaista, jatkuvaa formaLivista arvioinLa. FormaLivi-
nen arvioinL on oppilaiden oppimista ja osallisuuOa edistävää, keskustelevaa ja vuorovaikuOeista ar-
vioinLa. Sen tavoiOeena on tukea oppilasta hänen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä. OpeOa-
jan tulee kannustaa ja antaa palauteOa oppimisprosessin aikana sekä tehdä näkyväksi oppilaan edisty-
minen koko oppimisprosessin ajan. FormaLivinen arvioinL ei siis perustu oppimisprosessin lopputulok-
seen. 

ArvioinLperusteet tehdään oppilaalle selväksi opetuksen alkaessa. Arvioinnin muotoihin vaikuOaa 
merkiOäväsL ikäkausi; myös oppiaineen ominaispiirteet ohjaavat arvioinLa. Tietopohjaisten oppiainei-

den arvioinL voi olla toisen tyyppistä kuin taitopohjaisten. Arvioinnin avulla opeOaja Letää, miten hy-
vin oppilaat ovat omaksuneet kulloinkin käsitellyt asiat. Oppimisen tavoiOeet määritellään yhdessä op-
pilaan kanssa jokaisen jakson alussa. Oppilaat miegvät yhdessä opeOajan kanssa ikätasonsa ja edelly-
tystensä mukaisesL sekä oppiaineen ominaispiirteet huomioiden, kuinka ne saavutetaan ja miten edis-
tymistä seurataan ja arvioidaan jakson päätyOyä.  

Arvioinnin tulee olla monipuolista, kannustavaa ja oppimisen moLvaaLota nostavaa. Se tukee oppimis-
ta sekä säätelee ja ohjaa oppimista opetuksen aikana. FormaLivisen arvioinnin menetelmiä ovat muun 
muassa: 

• opeOajan havainnoinL ja palaute oppilaalle  
• koLtehtävät 
• kyselyt  
• arvioinLkeskustelut 
• itse- ja vertaisarvioinnit 
• pistokkaat, sanakokeet ja muut kokeet 
• pari- ja ryhmäkokeet 
• kirjoitelmat 
• työkokeet 
• kielissä oppilaiden väliset keskustelut 
• erilaiset esitykset, draamat 
• lukemis- ja oppimispäiväkirjat  
• porzoliotyöskentelyt: perustelut siitä, mitä on opiOu, mikä on ollut haastavaa jne. 
• valokuva-, ääni- ja videomateriaalit: lyhyet näyOeet oppilaiden osaamisesta   
• oppilaiden esiOämät erilaiset omaa osaamistaan osoiOavat tavat 
• oppilas aseOaa tavoiOeen, jonka mukaan hän saa tavoiOelemalleen tasolle sopivat tehtävät – 

erillistä koeOa ei järjestetä 
• kouluarjen pelillistäminen: esim. oppilas saa pisteitä osaamisensa näyOämisestä (tunLakLivi-

suus, koLtehtävät jne.) 
• kannusLnkorLt: ryhmän tsemppari, kannustaja, soviOelija, keskiOyjä, järjestäjä jne. 

OpeOajalle kaikki formaLivisen arvioinnin menetelmät toimivat dokumenOeina opitusta. Arvioinnin 
yksityiskohLa esitellään eri oppiaineiden oppimääräkuvauksissa. Lisäksi monialaisten oppimiskokonai-
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suuksien yhteydessä käsitellään arvioinLa. Oulun krisLllisessä koulussa on laadiOu laaja-alaiseen oppi-
miseen liiOyvä arvioinLkriteeristö, jonka jalostamista ja kehiOämistyötä jatketaan (LIITE 13).   

Työskentelyprosessin arvioiminen on tärkeää, koska prosessiin itsessään voi sisältyä paljon hyvää ja 
opeOavaista, vaikka lopputulos ei täyOäisikään kaikkia tavoiOeita ja odotuksia. Oppilas tarvitsee loppu-
tuloksen arvioimisen rinnalla tukea oman oppimisprosessinsa ymmärtämiseen sekä edistymisen näky-
väksi tekemiseen. Työskentelyprosessia painoOavien arvioinLkriteerien ja -perusteiden selviOäminen 
oppilaille onkin erityisen merkityksellistä.  

Sen arvioiminen, mitä oppimisprosessi on antanut, mitä on opiOu ja mitä on jäänyt oppimaOa, on kes-
keinen osa oppimisprosessia. Jokaisen oppimiskokonaisuuden arvioimiseen varataan riiOäväsL aikaa.  

6.8.2.2 Itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet 

Oppimisprosessin aikaisessa arvioinnissa osallistetaan oppilaita ja käytetään itsesäätelyä lisääviä ar-
vioinLtapoja. Näitä ovat erityisesL itsearvioinL ja vertaisarvioinL. Niillä oppilasta tuetaan LetoisuuOa 
omasta osaamisestaan, ajaOelustaan, muisLstaan ja kehiOymismahdollisuuksistaan. Itse- ja vertaisar-
vioinLa tulee opeOaa ja harjoitella - niihin kuuluu aina palauOeen antaminen ja saaminen. ItsearvioinL-
taitojen kehiOymisen myötä oppilas osaa seurata omaa oppimisprosessiaan. 

Itse- ja vertaisarvioinL perustuvat tavoiOeisiin. TavoiOeita asetetaan yksiOäisille oppitunneille, opinto-
kokonaisuuksille tai lukukaudeksi. TavoiOeita voi aseOaa oppilas itsenäisesL, opeOajan kanssa yhteis-
työssä tai oppilas, opeOajat sekä huoltajat yhdessä. Oppilasryhmä voi myös aseOaa koko ryhmää kos-
kevia tavoiOeita. Arvioinnin kohteena ovat oppiaineen Ledollinen ja taidollinen osaaminen sekä käyt-
täytyminen ja työskentelytaidot. 

Itsearvioinnin periaa1eet 
Alemmilla vuosiluokilla itsearvioinnissa on tärkeää: 

• Omien onnistumisten ja vahvuuksien tunnistaminen: arvioinL antaa mahdollisuuksia eritasois-
ten osaamisten esiin tulemiseen 

• OpeOajan ohjaama Letoisuus tavoiOeista (mitä on tarkoitus oppia?): arvioinL jäsentää tavoi-
teOa ja kohdistuu keskeisiin asioihin  

• OpeOajan keskustelemana Letoisuus omasta osaamisesta ja aiemmin opitusta (mitä on jo 
opiOu?): arvioinL ohjaa kokonaisuuksien rakentumista  

• Tietoisuuden kehiOäminen omasta työskentelystä (miten voin edistää omaa oppimistani ja 
parantaa suoritustani?): arvioinL auOaa näkemään oman edistymisen ja palkitsee. 

• KäyOäytymisen ja työskentelytaitojen   

Ylemmillä vuosiluokilla itsearvioinnissa on tärkeää: 
• Omien onnistumisten ja vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen yhä paremmin: ar-

vioinnin avulla uskalletaan tunnustaa oma osaaminen ja kokea tyytyväisyyOä siitä 

• TavoiteLetoisuuden kasvaminen: arvioitaessa tavoite laajenee ja yksilöityy yhä enemmän op-
pilaan oman näkemyksen mukaan 
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• Aikaisemmin opitun ja Ledostaminen ja yhdistäminen uuteen: arvioinL tukee käsiOeiden välis-
ten suhteiden ja Ledonrakennelmien kehiOymistä 

• Itseohjautuvuuden kehiOyminen: ArvioinL antaa mahdollisuuden oman oppimispolun raken-
tamiselle, mikä kirjataan jokaisen oppilaan omaan Kesuun.  

• Uskallus oOaa haasteita: arvioinL kannaOelee onnistumaan ja oOamaan riskejä, muOa myös 
oppiman epäonnistumisista ja virheistä. Riskien ja omien oppimispolkujen rakentaminen puo-
lestaan edellyOää luoOamusta, jota rakennetaan jatkuvasL oppilaan ja opeOajan välillä. Toteu-
tamme vapauden ja vastuu vuoropuhelua ns. luoOamuskehän avulla, jossa vapauOa ja vastuu-
ta onnistuneesL käyOäneet saavat niiden käyOämiseen enemmän mahdollisuuksia.  

• Syvällisempi ja analyygsempi ote omasta oppimisesta oppilaan yksilöllisten edellytysten mu-
kaan: arvioinL vahvistaa itsetuntemusta, itsehallintaa ja itsearvostusta oppijana ja ihmisenä. 

Apuna itsearvioinLtaitojen kehiOymisessä toimivat niin opeOajat omine kannustavine arviointeineen 
kuin myös oppimisen apuna oleva vertaisryhmä. Keinoina itsearvioinLtaitojen kehiOymiseksi käyte-
tään: 

• itsearvioinLlomakkeet tuotosten ja oppimisjaksojen jälkeen 

• ns. hymynaama-arviot pienemmillä oppilailla 

• porzolio: oman työn, työskentelyprosessin ja sen suunniOeluprosessin kuvaaminen ja arvioi-
minen tekstein, kuvin, piirroksin ja/tai videoin. SuunniOeluprosessi dokumentoidaan myös 

• aarrekarOa: oppilas kokoaa A4 paperille omia vahvuuksiaan ja kehiOämiskohteitaan (kuvin/ 
tekstein/piirroksin) 

• suullisia kokeita yhdessä opeOajan kanssa, jolloin samalla myös yhdessä arvioidaan osaamista 
ja oppimista 

• Minä-vihko (erilaisia tehtäviä ja harjoituksia erilaisista aiheista) 

• posiLivisen pedagogiikan mukainen luonteenvahvuuksien miOaaminen ja sanoiOaminen 

• jokaiselle oppilaalle laadiOava kehiOymissuunnitelma sisältää syyslukukaudella tehtävät tavoi-
tetason aseOamisen ja kevätlukukaudella sen arvioimisen, kuinka syyslukukaudella asetetut 
tavoiOeet on saavuteOu  

• tarvitaan opeOajapeiliä, jonka kauOa… 

Itsearvioinnissa käyteOäviä arvioinLtapoja kehitetään yhdessä oppilaiden kanssa. Oulun krisLlliselle 
koululle on luotu itsearvioinLkansio, johon kaikki koululla kehitetyt ja eri lähteistä löydetyt (=paraste-
tut) itsearvioinLkaavakkeet on talleteOu.  

Vertaisarvioinnin periaatteet 
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Vertaisarviointi perustuu yhteisille toimintaperiaatteille, joiden tavoitteena on tukea jokaisen op-
pilaan oppimisprosessia. Vertaisarviointi pohjautuu aina tasavertaisen suhteen rakentamiselle ja 
toisten näkemiselle yhteistyökumppanina.  

Vertaisarvioinnissa on tärkeää: 
• ilmapiiri, jossa jokainen tuntee olonsa hyväksytyksi 
• myönteisen palautteen antamisen oppiminen toisille luokkakavereille 
• kilpailun ja keskinäisen vertailun hillitseminen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen: ar-

viointi tukee toisen arvostamista ja erilaisuuden hyväksymistä 
• tasa-arvoisuuden vahvistaminen: arviointitilanteessa jokaista kuunnellaan ja jokaista 

huomioidaan 
• kannustamaan oppiminen: arviointi opettaa näkemään toisen ponnistelun ja onnistumi-

sen 
• jokaisen osallisuuden vahvistaminen: arviointi kannustaa osallistumaan ja osoittamaan 

vahvuutensa ja osaamisensa 
• ponnistelemaan oppiminen: arvioimalla opitaan ehdottamaan ja kokeilemaan uusia asioi-

ta lopputulokseen pääsemiseksi 
• rakentavan palautteen antamisen oppiminen: arviointi ei ole arvostelua, vaan siihen liit-

tyy kehittämisideoita. Myös opettajat oppivat saadessaan oppilailta rakentavaa palautet-
ta oppimistilanteista ja –prosesseista.   

Oppiminen on usein yhteisöllinen prosessi, jossa yhteistyöllä saavutetaan korkeampi oppimisen ja 
osaamisen taso kuin mitä yksin saavuteOaisiin. VertaisarvioinL lisää oppilaan kykyä ja taitoa arvioi-
da omaa toimintaansa. Vertaisarvioinnissa käytämme sekä perinteisiä eOä sähköisiä arvioinLvälinei-
tä: 

• vertaisarvioinLlomake: itsearvioinnin lisäksi palauOeen antaminen toisen oppilaan työstä ja/
tai työskentelystä nimeOömänä (opeOaja suodaOaa palauOeen) (Qridi) 

• vertaispalaute luokkakavereilta kesken oppimisprosessin: myönteinen huomioiminen 

• parityöskentely: mikä oli hyvää ja onnistunuOa, mitä olisi voinut vielä tehdä 

• pari- ja ryhmäkokeet 

• kodin kanssa tehtävä yhteistyö: koL antaa palauteOa koulun ohjeistuksen perusteella 

• ns. snowball: yhteinen tuotos kasvaOaa osaamista; sen arvioiminen, mitä kukin on osannut 

• oppimisjaksojen päätyOyä ryhmäarvioinLa keskustelemalla siitä, mitä on opiOu ja mitä oppi-
misen eteen voisi vielä tehdä 

6.9.2.3 Opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käy-
tännöt 

Vuosiluokan hyväksytyn suoriOamisen ja luokalta siirtymisen periaaOeet sekä luokalle jäOämisen peri-
aaOeet määräytyvät perusopetuslain, perusopetusasetuksen ja Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden ohjeiden mukaisesL.  

Oppilaan opintojen etenemistä seurataan jatkuvasL. Oppilas siirretään seuraavalle vuosiluokalle, mikäli 
hän  
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• saa vähintäänkin välOävän arvioinnin sanallisena tai numerona (5) oppimäärään sisältyvissä 
oppiaineissa 

• välOävä (5) suoritus muodostuu kompensaaLon kauOa eli joiltakin osin oppiaineen suoritus 
on hyläOy (4), muOa toisen tavoiOeen välOävän yliOävä taso nostaa osaamisen keskimääräi-
sesL välOävään 

Oppilas voidaan siirtää seuraavalle vuosiluokalle siinäkin tapauksessa, eOä hänellä on jossakin aineessa 
hyläOy arvosana, jos opeOajat arvioivat hänen selviävän seuraavasta vuosiluokasta.  

Mikäli oppilaan opiskelussa alkaa ilmetä vaikeuksia, aloitetaan yhteistyö oppilaan huoltajien kanssa 
sekä oppimisen tuen järjestäminen kolmiportaisesL (yleinen, tehosteOu ja erityinen tuki). Erityisopet-
tajan antaman tuen ja oppilashuollollisten tukimuotojen määrä kasvaa oppilaan tuen tarpeen mukai-
seksi. Oppimäärien yksilöllistämisellä ja henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevan suunnitel-
man (HOJKS) avulla luokan kertaaminen voidaan välOää. Siirtyminen Oulun kaupungin järjestämään 
Joustavan perusopetuksen (JoPo) ryhmään mahdollistaa opiskelemisen oman opinto-ohjelman mukai-
sesL vuosiluokkiin sitomaOomasL. Myös Oulun krisLllisessä koulussa voidaan opetusta järjestää vuosi-
luokkiin sitomaOomasL.  

Luokan kertaamisen mahdollisuus otetaan esille heL kun alkaa näyOää siltä, eOä hyväksyOävä suoritus 
yhdessä tai useammassa oppiaineessa näyOää väistämäOömältä. Etenkin 1.-2. luokilla asian puheeksi 
oOaminen on syytä toteuOaa jo syyslukukauden pääOeeksi. HuhLkuuhun mennessä luokan kertaami-
sen edut ja haitat tulee olla pohdiOuna. Huoltajien kuulemisen jälkeen tehdään päätös luokan kertaa-
misesta tai kertaamaOa jäOämisestä.    

Mikäli luokalle jäämistä estävät tukitoimet sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö eivät tuota toivoOua 
tulosta, luokalle jäOäminen on mahdollista seuraavin perustein: 

• Oppilaan suoritus on yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa ainees-
sa on hyläOy.  

• Oppilas voidaan jäOää luokalle, vaikka hyläOyjä suorituksia ei olisikaan. Perusteena tälle 
päätökselle toimii tällöin yleinen koulumenestys sekä mahdollisten runsaiden poissaolojen 
aiheuOama jälkeen jääminen ja vaikeus selviytyä opinnoista.  

• ErityisesL 1.-2. luokilla luku- ja kirjoitustaidon kehiOymisen hitaus ja/tai puuOeelliset koulu-
valmiudet ovat perusteena luokan kertaamiselle. Oppilaan osaamiselle anneOava lisäaika 
nähdään mahdollisuutena kypsyä oOamaan tarviOavaa vastuuta omasta oppimisesta.  

• Ehdollisen lukuvuositodistuksen saanut oppilas ei kykene osoiOamaan hyväksyOyyn osaa-
miseen tarviOavaa osaamista kesällä järjesteOävässä kuulustelussa 

Päätöksen lukuvuoden kertaamisesta tekevät oppilasta opeOavat opeOajat ja rehtori yhdessä konsul-
toiden tarviOaessa koulupsykologia, koulukuraaOoria tai muuta asiantunLjaa. 

6.9.2.4 Arviointi ja palautteen antamisen käytännöt nivelkohdissa 

Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelkohdan ar-
vioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan posiLivista kuvaa itsestään oppijana ja vahvistaa opiskelumo-
LvaaLota. ArvioinL tehdään joko sähköisesL tai paperiversiona. Oulun krisLllisen koulun toimintakult-
tuuri rakentuu eriOäin läheiselle vuosiluokkien väliselle yhteistyölle, jossa kaikki opeOajat tuntevat 
kaikki oppilaat ja kaikki oppilaat tuntevat kaikki opeOajat. Kaikki aineenopeOajamme opeOavat myös 
alakoulun oppilaita ja osa luokanopeOajista opeOaa myös kaksoistutkintonsa mukaista oppiaineOa ylä-
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koulussa. Oppimäärältään suurien koulujen kyseisten vuosiluokkien nivelkohLen Ledonsiirtoon liiOyviä 
haasteita koulussamme ei juurikaan ilmene.  

LuokanopeOaja vastaa nivelvaiheisiin sisältyvistä arvioinLkeskustelujen toteuOamistavoista. Hän voi 
järjestää yhteisen keskustelun eri kokoonpanolla (esim. oppilas, huoltaja, muita opeOajia, tuleva opet-
taja jne. tarpeesta riippuen). Hän voi keskustella oppilaan kanssa kahden ja väliOää huoltajalle arvioin-
LLetoja myös muilla tavoin kuin tapaamalla huoltajaa. Mikäli yhtään henkilökohtaista tapaamista oppi-
laan huoltajan ja luokanopeOajan kesken ei ole toteuteOu lukuvuoden aikana, järjestetään nivelkohdan 
arvioinL yhteisenä tapaamisena, johon huoltaja velvoitetaan mukaan.  

Molemmissa nivelkohLen arvioinneissa käytetään syksyisin jokaiselle oppilaalle laadiOua kehiOymis-
suunnitelmaa sekä erillistä arvioinLkaavakeOa, joka täytetään 2. ja 6. vuosiluokkien pääOyessä. Nivel-
kohdan arvioinL toisen vuosiluokan pääOyessä perustuu laaja-alaisen osaamisen tavoiOeisiin ja sisältää 
kuvauksen oppilaan:  

• vahvuuksista oppijana ja luokkakaverina: kuvauksen laadintaan osallistuvat oppilasta opeOavat 
opeOajat sekä luokkakaverit  

• käyOäytymistaidoista 
• edistymisestä työskentelytaidoissa (sekä itsenäisesL eOä ryhmässä)  
• taidoista ilmaista itseään eri keinoin  
• vuorovaikutus- ja tunnetaidoista  
• kielellisten valmiuksien kuvauksen  
• opiskelun etenemisen palauOeen eri oppiaineissa  
• oppilaan tarvitseman ohjauksen ja tuen arvioinnin 

Oppilaat ja huoltajat saavat Ledon kuudennen vuosiluokan hyvän osaamisen valtakunnallisista kritee-
reistä numeroarvosanalle 8. Kriteerit eivät ole oppilaalle aseteOuja tavoiOeita, vaan opeOajan arvioin-
nin apuvälineitä. 

6.9.2.5 Valinnaisten aineiden arviointi 

Valinnaisaineet voivat olla taito- ja taideaineiden (liikunta, käsityö, kuvataide, musiikki, koLtalous) tai 
muiden yhteisesL opeteOavien aineiden tutustumiskursseja, syventäviä ja soveltavia opintoja, vieraita 
kieliä tai laaja-alaisen osaamisen tavoiOeita tukevia aineita (kuten filosofia, psykologia, Letotekniikka). 
Valinnaisaineet voivat olla myös kahden tai useamman oppiaineen yhteistyönä toteuteOavia valinnais-
kursseja tai ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia eheyOäviä opintokokonaisuuksia. Opetuksen järjes-
täjä ja koulu määräävät valinnaisaineiden tarjontaa tarkemmin lukuvuosisuunnitelman yhteydessä vuo-
siOain. Valinnaisaineen valitsee oppilas huoltajansa kanssa. 

Valinnaiset aineet arvioidaan kurssikohtaisesL siten, eOä laajuudeltaan yli kaksi vuosiviikkotunLa olevat 
valinnaiset opinnot arvioidaan numeroilla ja sitä suppeammat kurssit hyväksyOy/hyläOy arvioinnilla. 
Jos valinnainen kurssi on oppiaineOa syventävä ja kurssin aikana oppilaan osaaminen suhteessa tavoit-
teisiin on korkeampaa kuin muutoin, voi valinnainen kurssi vaikuOaa kyseisen oppiaineen pääOöarvo-
sanaan koroOavasL. Oulun krisLllisessä koulussa on mahdollista opiskella valinnaisena kurssina kahden 
vuosiviikkotunnin kokonaisuuksia 8. vuosiluokalta alkaen lukuun oOamaOa A2-kielenä alkavia kieliopin-
toja, joissa koulumme oppilaat osallistuvat Oulun kaupungin opetustoimen kielitarjontaan. Oulun ar-
vioinLperusteiden mukaisesL vuosiluokilla 5-6 aloiteOu vapaaehtoinen A2-kieli kuten myös 8. luokalla 
valiOavissa oleva B2-kieli arvioidaan numeroin.  

Valinnaisaineissa käytetään samoja formaLivisen arvioinnin periaaOeita kuin muissakin oppiaineissa.  
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Jos taide- ja taitoaineita ei enää opeteta yhteisenä oppiaineena kahdeksannella tai yhdeksännellä vuo-
siluokalla, niillä vuosiluokilla suoritetut valinnaiset opintokokonaisuudet voivat koroOaa kyseisen op-
piaineen pääOöarvosanaa. 

6.9.2.6  Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet 

KäyOäytymisen arvioinL perustuu käyOäytymisen tavoiOeisiin ja arvioinLkriteereihin (LIITE 22), järjes-
tyssääntöjen noudaOamiseen (LIITE 6) ja niiden rikkomisesta määriteltyihin toimenpiteisiin (LIITE 7). 
KäyOäytymisen tavoiOeet ja käyOäytymisen arvioinLmenetelmät kerrataan aina lukuvuoden alussa yh-
dessä oppilaiden kanssa sekä selvitetään ne myös huoltajille. Oppilailla on oppilaskunnan kauOa mah-
dollisuus ehdoOaa muutoksia ja täydennyksiä käyOäytymisen tavoiOeisiin, arvioinLkriteereihin ja jär-
jestyssääntöihin. Syyslukukaudella käytävissä kehiOymissuunnitelmakeskusteluissa oppilaat pohLvat 
oppiainekohtaisten tavoiOeiden lisäksi myös käyOäytymiseen ja työskentelyyn liiOyviä henkilökohtaisia 
tavoiOeitaan, joiden toteutumista arvioidaan kevätlukukauden aikana.  

KäyOäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan, eikä se vaikuta oppiaineesta saata-
vaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. KäyOäytymisen arvioinnissa tärkeää on oppilaan itsearvioinL 
ja arvioinLkeskustelut luokanopeOajan/luokanvalvojan, oppilaan ja huoltajan kesken. Oppilaalle anne-
taan käyOäytymisestä ohjaavaa palauteOa suhteessa opetussuunnitelmassa käyOäytymiselle aseteOui-
hin tavoiOeisiin.  

KäyOäytyminen arvioidaan kaikilla vuosiluokilla samoin kriteerein, ikäkausi huomioiden. ArvioinL pe-
rustuu koulun opetussuunnitelman käyOäytymiselle anneOuihin tavoiOeisiin ja järjestyssääntöihin. Op-
pilasta opeOaneet opeOajat arvioivat oppilaan käyOäytymisen yhdessä.  

KäyOäytymisen arvioinnin tavoiOeet nousevat koulun arvoista, perusopetuksen yleisistä arvoista ja ta-
voiOeista. KäyOäytymisen arvioinnilla halutaan tukea oppilaan kasvua tasapainoiseksi, terveen itsetun-
non omaavaksi ihmiseksi, joka osaa toimia eegsesL vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. KäyOäyty-
mistä arvioidaan sanallisesL vuosiluokilla 1-4 ja numeroarvosanalla vuosiluokilla 5-9.  

Oppilaan käyOäytymiselle asetetut tavoiOeet toimivat käyOäytymisen arvioinnin pohjana. 

Käy1äytymisen tavoitealueet 

1. Yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja noudaOava oppilas:  

• tervehLi, puhuu kohteliaasL, kiiOää ja auOaa, odoOaa omaa vuoroaan,  

• saapuu ajoissa oppitunneille ja lähtee viivyOelemäOä välitunneille 

• käyOäytyy ja pukeutuu asianmukaisesL Llanteen vaaLmalla tavalla 

• käyOää Llanteeseen sopivaa kieltä  

• puhuu ystävällisesL, asiallisesL ja kunnioiOavasL 

• pyytää ja antaa anteeksi  

• ymmärtää sääntöjen tarpeellisuuden 

• noudaOaa järjestyssääntöjä ja muita sääntöjä oma-aloiOeisesL ja moiOeeOomasL  
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2. Itseään ja toisia arvostava oppilas 

• toimii rehellisesL, oikeudenmukaisesL ja luoteOavasL 

• edistää toiminnallaan myönteistä, rohkaisevaa ja yriOeliästä ilmapiiriä 

• kunnioiOaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemaOomuuOa (ei loukkaa toisia sa-
noin eikä teoin) 

• käyOäytyy kiistaLlanteissa soviOelevasL 

• tekee yhteistyötä ja kannustaa muita 

• puuOuu kiusaamiseen eikä kiusaa itse  

• suvaitsee erilaisuuOa 

3. Omaa ja muiden työtä/työskentelyä arvostava oppilas 

• käyOäytyy opetusLlanteissa asiallisesL niiden vaaLmalla tavalla 

• toimii rakentavasL opiskeluryhmän parhaaksi, kykenee työskentelemään kaikkien kanssa 

• työskentelee muita häiritsemäOä; antaa työrauhan niin itselle, muille oppilaille kuin opeOa-
jallekin 

• pitää omia töitään tärkeinä – ei kohtele kaltoin omia töitään 

• ei arvostele loukkaavasL omaa tai toisen työtä 

• toimii vastuullisesL 

4. Yhteistä ympäristöä kunnioiOava oppilas 

• arvostaa luontoa – ei vahingoita luonnon kasveja tai eläimiä 

• edistää ympäristön pitämistä siisLnä 

• ei roskaa, riko tai jätä tavaroita laiOamaOa paikoilleen 

• käyOäytyy yhteisissä Lloissa rauhallisesL turmelemaOa kiinteistöä tai opetusvälineitä 

• huolehLi omista ja yhteisistä välineistä sekä oppimisympäristön siisteydestä. 
Käyttäytymisen arvioinnin pohjana ovat Oulun kristillisen koulun järjestyssäännöt sekä koulun 
hyvän käytöksen tavoitteet ja kriteerit.  

Käyttäytymisen tavoitteet selvitetään oppilaille heidän ikätasonsa huomioon ottaen. Käyttäytymi-
sen opetuksen tukena käytetään opettajan ja oppilaan yhteistä arviointilomaketta, joka sisältää 
kuhunkin kategoriaan liittyvät kriteerit hyvälle käytökselle.  

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit  

Arvosana 10 (erinomainen): Oppilas on saavuOanut erinomaisesL käyOäytymisen tavoiOeet. Hän edis-
tää akLivisesL omalla toiminnallaan hyvää käyOäytymistä. 

• Oppilas käyttäytyy toisia kohtaan aina asiallisesti ja kannustavasti. Yhteistyö sujuu hyvin 
kaikkien kanssa.  

• Oppilas pitää koulutarvikkeistaan, yhteisistä välineistä ja tiloista hyvää huolta.  
• Oppilas toimii ohjeiden mukaan, noudattaa sääntöjä, eikä häntä tarvitse ojentaa.  
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• Oppilas parantaa luokan ja koulun työskentelyilmapiiriä.  
• Oppilas toimii rehellisesti ja vastuuntuntoisesti. 

Arvosana 9 (kiitettävä): Oppilaan käytös on lähes aina tavoiOeiden mukaista. 

• Oppilas käyttäytyy toisia kohtaan asiallisesti, myös ollessaan eri mieltä.  

• Yhteistyö sujuu lähes aina kaikkien kanssa.  

• Oppilas pitää koulutarvikkeistaan, yhteisistä välineistä ja tiloista hyvää huolta.  

• Oppilas toimii ohjeiden mukaan, noudattaa sääntöjä lähes aina ja suostuu muuttamaan 
toimintaansa, jos häntä ojennetaan.  

• Oppilas parantaa luokan työskentelyilmapiiriä.  

• Oppilas toimii rehellisesti ja vastuuntuntoisesti. 

Arvosana 8 (hyvä): Oppilas suhtautuu koulunkäynLin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen 
yleensä myönteisesL. Hänen käytökseensä on jouduOu mahdollisesL puuOumaan satunnaisesL. 

• Oppilas käyttäytyy toisia kohtaan asiallisesti, myös ollessaan eri mieltä. Yhteistyö sujuu 
useimmiten kaikkien kanssa.  

• Yleensä oppilas pitää koulutarvikkeistaan, yhteisistä välineistä ja tiloista hyvää huolta.  

• Oppilas toimii ohjeiden mukaan, noudattaa sääntöjä useimmiten ja suostuu muuttamaan 
toimintaansa, jos häntä ojennetaan. 

• Oppilas työskentelee häiritsemättä muita.  

• Oppilas toimii rehellisesti ja vastuuntuntoisesti. 

Arvosana 7 (tyydyttävä): Oppilas suhtautuu koulunkäynLin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen 
vaihtelevasL. Hänen käytökseensä on jouduOu puuOumaan puhuOelemalla ja/tai muilla toimenpiteillä. 

• Oppilas käyttäytyy useimmiten toisia kohtaan asiallisesti. Yhteistyö sujuu vaihtelevasti.  

• Yleensä oppilas huolehtii koulutarvikkeistaan, yhteisistä välineistä ja tiloista.  

• Oppilas toimii ohjeiden ja sääntöjen mukaan vaihtelevasti ja yleensä korjaa toimintaansa, 
jos häntä ojennetaan.  

• Oppilas häiritsee välillä toisten työskentelyä.  

• Oppilas toimii yleensä rehellisesti ja vastuuntuntoisesti. 

Arvosana 6 (välttävä): Oppilas suhtautuu koulunkäynLin, kouluyhteisöön tai yhteiseen omaisuuteen 
kielteisesL. Hänen käytökseensä on puutuOu usein kurinpidollisin toimin. 

• Oppilas käyttäytyy usein toisia kohtaan epäkunnioittavasti. Yhteistyö sujuu välillä joidenkin 
kanssa.  

• Oppilas huolehtii vaihtelevasti koulutarvikkeistaan, yhteisistä välineistä ja tiloista.  
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• Oppilas jättää välillä noudattamatta sääntöjä eikä aina muuta toimintaansa, jos häntä 
ojennetaan.  

• Oppilas häiritsee usein toisten työskentelyä.  

• Oppilas toimii välillä epärehellisesti ja vastuuttomasti. 

Arvosana 5 (heikko): Oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä jatkuvasL ja LetoisesL. Hänen käytök-
seensä on puutuOu eriOäin usein kurinpidollisin toimin. Oppilas tarvitsee valvontaa selviytyäkseen kou-
lutyöstä. 

• Oppilas käyttäytyy usein toisia kohtaan epäkunnioittavasti.  

• Yhteistyö sujuu joskus ja joidenkin kanssa.  

• Oppilas jättää usein huolehtimatta koulutarvikkeistaan, yhteisistä välineistä ja tiloista.  

• Oppilas jättää usein noudattamatta ohjeita ja sääntöjä, eikä muuta käyttäytymistään, 
vaikka häntä ojennetaan.  

• Oppilas häiritsee jatkuvasti toisten työskentelyä.  

• Oppilas toimii usein epärehellisesti ja vastuuttomasti. 

Arvosana 4 (hylätty): Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojenneOavissa ja on vaaraksi kouluyhtei-
sölle. 

• Oppilas käyttäytyy toisia kohtaan epäkunnioittavasti ja väkivaltaisesti. Yhteistyö sujuu vain 
valikoidusti.  

• Oppilas ei huolehdi koulutarvikkeistaan, yhteisistä välineistä ja tiloista.  

• Oppilas toimii ohjeiden vastaisesti, ei noudata sääntöjä eikä muuta toimintaansa, jos hän-
tä ojennetaan.  

• Oppilas häiritsee kaikkien työskentelyä.  

• Oppilas valehtelee ja toimii vastuuttomasti tai ei käy ollenkaan koulua. 

6.9.2.7 Arvioinnin vuosikello 

Oulun kristillisessä koulussa on laadittu arvioinnin vuosikello, jossa huomioidaan sekä oppimista 
edistävä formatiivinen arviointi että lukuvuoden päätteeksi toteutettava lukuvuosiarviointi.  

Oulun kristillinen koulu toimii viisijaksojärjestelmällä. Vuosiluokilla 7-9 arviointi toteutetaan jo-
kaisen jakson päätteeksi kaikista opetetuista lukuaineista numeroarviointina. Taito- ja taideaineita 
arvioidaan vain lukuvuosiarvioinnissa. Työskentelytaitojen arvioiminen huomioidaan jokaisen jak-
son osalta oppiainekohtaisesti kaikissa opetetuissa oppiaineissa. Ensimmäisen ja kolmannen jak-
son jälkeen toteutetaan tämän lisäksi käyttäytymisen ja työskentelytaitojen laaja-alaiseen oppimi-
seen perustuva sanallinen ja suullinen arviointi sekä viidennen jakson jälkeen käyttäytymisen nu-
meroarviointi.  Vuosiluokilla 1-6 arvioinnissa noudatetaan syyslukukauden päätteeksi toteutuvaa 
väliarviointia ja kevätlukukauden päätteeksi toteutuvaa lukuvuosiarviointia. 
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Kaikilla vuosiluokilla kaikkien oppilaiden kohdalla arvioinnin lähtökohtana ovat syksyllä opettajan, 
oppilaan ja huoltajan välillä käyty kehityskeskustelu, jossa luodaan tavoitteita niin oppiaineiden, 
käyttäytymisen kuin työskentelytaitojenkin osalta. Työskentelytaitojen arvioinnissa käytetään 
pohjana laaja-alaisen osaamiseen liittyviä arviointikriteerejä (LIITE 13). 

Arvioinnin vuosikello: 

Elokuu: 
• Koulu tarkentaa henkilökunnan suunniOelupäivien aikana arvioinnin erityisiin painopistealuei-

siin liiOyvät käytännön toimet ja sisällöt. Nämä tarkennukset kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan 
ja huoltajille toimiteOavaan lukuvuosiLedoOeeseen.  

• SuunniOelupäivässä määritellään myös oppiaineisiin, käyOäytymiseen ja työskentelytaitoihin 
liiOyvät tarkemmat tavoiOeet. Työskentelytaitoihin liiOyvät tavoiOeet liiOyvät koulumme laaL-
miin laaja-alaiseen osaamisen arvioinLkriteereihin, joita painotetaan eri tavoin jaksojärjestel-
män jaksosta riippuen. 

• OpeOajat keskustelevat oppilaiden kanssa oppimisen tavoiOeista, sisällöistä ja arvioinnin peri-
aaOeista oppiaineiOain koskien koko lukuvuoOa. 

• Vanhempia Ledotetaan arvioinLperusteista lukuvuosiLedoOeessa ja/tai Wilmassa 

Syyskuu: 
• Järjestetään koko koulun yhteinen vanhempainilta sekä mahdollisia luokkakohtaisia vanhem-

painiltoja, joissa käydään keskustelua myös arvioinnista. 
• 3.-9. luokkalaisten huoltajille järjestetään ns. Vanhempainvarg-ilta, jossa huoltajilla on mahdol-

lisuus tavata kaikki lastaan opeOavat opeOajat yhden illan aikana. 
• Kehityssuunnitelmakeskustelut aloitetaan:  

- vuosiluokan oppilaiden kesu-keskustelun tavoiOeena on alkukartoitus ja oppilaskohtais-
ten tavoiOeiden aseOaminen 

- 1. vuosiluokan kesu-keskustelussa luodaan perusta kodin ja koulun väliselle yhteistyölle 

- vuosiluokkien 2-4 oppilaiden kesu-keskustelujen tavoiOeena on luoda tavoiOeita työs-
kentelytaidoille ja käyOäytymiselle 

- vuosiluokkien 5-9 oppilaille luodaan yhteistyössä oppilaan ja tämän huoltajien kanssa 
tavoiOeet sekä oppiaine-edistymiselle eOä työskentelytaidoille ja käyOäytymiselle. 
Luokkien 5-6 osalta aseteOujen tavoiOeiden arvioinL toteutetaan väliarvioinnin ja luku-
vuosiarvioinnin yhteydessä ja luokkien 7-9 ensimmäisen ja kolmannen jaksoarvioinnin 
sekä lukuvuosiarvioinnin yhteydessä.  

Lokakuu: 
• 1. jakson pääOyessä annetaan 7.–9. luokkien oppilaiden jaksotodistus, jossa huomioidaan sa-

nallisesL käyOäyminen ja työskentelytaidot. Oppiaineita ei arvioida.   
• Kehityssuunnitelmakeskusteluja jatketaan tarviOaessa  

Joulukuu: 
• Kaikille vuosiluokille annetaan välitodistus. 
• Vuosiluokkien 1-6 oppilaille annetaan käyttäytymisen ja työskentelytaitojen laaja-alaiseen 

osaamiseen perustuva sanallinen arviointi 
• Luokkien 7-9 oppilaiden käyttäytyminen arvioidaan numerolla: opettajien antama keskiar-

vo tulee välitodistukseen desimalin tarkkuudella. 

Huh0kuu: 
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• Vuosiluokkien 7-9 oppilaille jaetaan 3. ja 4. jakson yhdisteOy jaksotodistus, jonka sisältö ja ar-
vioinnin alueet päätetään lukuvuosiOain.  

• Vuosiluokkien 7-9 annetaan käyttäytymisen ja työskentelytaitojen laaja-alaiseen osaami-
seen perustuva sanallinen ja suullinen arviointi 

• Mahdolliset luokan kertaajat pitää olla Ledossa: huoltajia Ledotetaan huhLkuun loppuun men-
nessä oppilaan tarpeesta kerrata vuosiluokka.  

• 3.-9. luokkalaisten huoltajille järjestetään ns. Vanhempainvarg-ilta, jossa huoltajilla on mahdol-
lisuus tavata kaikki lastaan opeOavat opeOajat yhden illan aikana. 

Touko-kesäkuu: 
• Kehityssuunnitelmakeskustelut käydään oppilaskohtaisesL ja vielä erikseen vanhempien kanssa  
• OpeOajat arvioivat sanallisesL kaikkien oppilaiden työskentelyä ja käyOäytymistä 
• Kaikille oppilaille annetaan lukuvuositodistus 
• Henkilökunta arvioi kuluneen lukuvuoden toimintaa myös koulutasolla sekä henkilökohtaisesL 

omalta osaltaan 

6.9.2.8 Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi, todistukset ja niiden antamiseen liittyvät  
käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin käyttö todistuksissa eri oppiaineissa  s e k ä 
käyttäytymisen arvioinnissa 

Vuosi- 

luokka

Kehityskeskustelut  
syys-lokakuussa 
(opettaja, oppilas, huol-
taja)

Jaksoarvioinnit 
(jaksot 1-3 + luku-
vuosiarviointi)

Väliarviointi (arvioin-
tikeskustelu/ 
sanallinen/ 
numeerinen)

Lukuvuosiarviointi 
(arviointikeskustelu/ 
sanallinen/ 
numeerinen)

1. x kehityskeskustelu 
sanallinen arviointi

2. x sanallinen arviointi kehityskeskustelu 
sanallinen arviointi

3. x sanallinen arviointi kehityskeskustelu 
 sanallinen arviointi

4. x sanallinen arviointi 
numeroarviointi

kehityskeskustelu 
sanallinen arviointi 

numeroarviointi

5.-6. x numeroarviointi kehityskeskustelu 
numeroarviointi

7.-9. x x numeroarviointi kehityskeskustelu 
 numeroarviointi
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Oppilaan kuuleminen on ns. kohtaamisen pedagogiikan lähtökohta. Oulun krisLllisessä koulussa tätä 
tarkoitusta palvelee muiden muotojen ohessa oppilaiden kanssa käytävät kehityskeskustelut ja niiden 
yhteydessä laadiOava kehiOymissuunnitelma. Sen tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa laaLa op-
pimiseen, työskentelytaitoihin ja käyOäytymiseen liiOyviä tavoiOeita sekä arvioida niiden saavuOamis-
ta. Kehityskeskusteluprosessiin kuuluu myös oppilaan vahvuuksien kirjaaminen yhteistyössä oppilaan 
itsensä, muiden oppilaiden sekä huoltajien kanssa. Kesu-lomake on kehityskeskusteluja varten luotu 
lomake, joka toimii työkaluna ja keskustelun avaajana. Vuosiluokilla 1-2, 3-4, 5-6 ja 7-9 on omat toisis-
taan poikkeavat lomakevariaaLot.  

Syksyn kehityskeskustelun tavoiOeena on kirjata lukuvuoteen liityviä tavoiOeita. Kevään keskustelun 
tavoiOeena on arvioida niiden saavuOamista ja se toteutetaan osana lukuvuosiarvioinLa. Oulun krisLl-
lisellä koululla on kehiteOy ns. vanhempainvarg-iltoja, jolloin kehityskeskusteluja on mahdollista käydä 
keskitetysL. Kaikilla opeOajilla on liikuntasalissa ja koulun muissakin Lloissa vastaanoOopisteitä, joissa 
vanhemmat voivat käydä tapaamassa opeOajia. Kyseisissä illoissa vanhemmat voivat siis tavata kaikki 
lastaan opeOavat opeOajat yhdellä kertaa niin, eOä opeOajillla on aikaa juuri heidän lapsensa asioiden 
tarkasteluun.  

Jaksoarvioinnit (4-jaksojärjestelmä) toteutetaan yläkoulun osalta niin, eOä  

• ensimmäisen jakson arvioinL toteutetaan sanallisena keskiOyen arvioinnissa 
työskentelytaitoihin ja käyOäytymiseen ilman oppiainearvioinLa   

• toisen jakson pääOeeksi oppilaat saavat oppiaineiden numeerisen väliarvioinnin 
(joulutodistus) sekä käyOäytymisen arvioinnin numeerisesL, muOa eivät työskentelytaitojen 
arvioinLa 

• kolmannen jakson pääOeeksi oppilas saa jaksoarvioinnin numeerisesL sekä arvion 
työskentelytaidoistaan ja käyOäytymisestään  

• viidennen jakson arvioinL on normaali lukuvuosiarvioinL ilman työskentelytaitojen 
arvioinLa. PääOöarvioinLin ei tule arviota käyOäytymisestä.  

Ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaille ei anneta välitodistusta. Arviointipalaute annetaan oppi-
laalle ja huoltajalle arviointikeskusteluissa pitkin lukuvuotta. Ensimmäisen luokan päätteeksi an-
netaan sanallinen lukuvuositodistus. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan kaikki opiskellut oppiai-
neet. Oppilasta arvioidaan myös käyttäytymisen ja työskentelytaitojen osalta. 

Toisella vuosiluokalla oppilaalle annetaan välitodistus, jossa arvioidaan äidinkieli ja matematiikka 
sanallisesti. Todistukseen kirjataan muut opiskellut aineet. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan 
kaikki opiskellut oppiaineet. Toisen vuosiluokan lopulla järjestetään arviointikeskustelu, jossa op-
pilas ja huoltaja saavat nivelvaiheen arviointipalautteen. Oppilasta arvioidaan myös käyttäytymi-
sen ja työskentelytaitojen osalta. 

Kolmannella vuosiluokalla oppilaalle annetaan välitodistus, jossa arvioidaan sanallisesti äidinkieli, 
matematiikka ja englanti. Todistuksiin kirjataan muut opiskellut aineet. Oppilasta arvioidaan myös 
käyttäytymisen ja työskentelytaitojen osalta. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan kaikki opiskellut 
oppiaineet. Lukuvuoden lopussa järjestetään myös arviointikeskustelu, jossa sisältönä ovat op-
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piaineosaamisen lisäksi oppilaan käyttäytyminen ja työskentelytaidot, joille on asetettu tavoitteet 
opettajan, oppilaan ja huoltajan välisessä syksyn kehityskeskustelussa. 

Neljännellä vuosiluokalla oppilaalle annetaan välitodistus, jossa arvioidaan numeroin äidinkieli, 
matematiikka ja englanti sekä sanallisesti lukuvuosisuunnitelmassa määritellyt oppiaineet. Oppi-
lasta arvioidaan myös käyttäytymisen ja työskentelytaitojen osalta. Lukuvuositodistuksessa ar-
vioidaan kaikki opiskellut oppiaineet. Lukuvuoden lopussa järjestetään myös arviointikeskustelu, 
jossa sisältönä ovat oppiaineosaamisen lisäksi oppilaan käyttäytyminen ja työskentelytaidot, joille 
on asetettu tavoitteet opettajan, oppilaan ja huoltajan välisessä syksyn kehityskeskustelussa. 

Viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla annetaan numeerinen väli- ja lukuvuositodistus. Todis-
tuksien yhteydessä käytetään käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arviointiin liittyviä liitteitä. 
Lukuvuoden lopussa järjestetään myös arviointikeskustelu, jossa sisältönä ovat oppiaineosaami-
sen lisäksi oppilaan käyttäytyminen ja työskentelytaidot, joille on asetettu tavoitteet opettajan, 
oppilaan ja huoltajan välisessä syksyn kehityskeskustelussa. 

Vuosiluokilla 7–9 toteutetaan väliarviointi aiemmin kuvatulla tavalla osana jaksoarviointia. Arvio 
oppilaan käyOäytymisestä merkitään toisen jakson pääOeeksi toteuteOavana väliarvioinLna kaikkien 
oppilasta opeOaneiden opeOajien antamana keskiarvona desimaalin tarkuudella. Lukuvuoden päät-
teeksi 7.-8. luokkien oppilaat saavat lukuvuositodistuksen ja 9. luokan oppilaat päättötodistuksen. 
Oppilasta arvioidaan myös käyttäytymisen ja työskentelytaitojen osalta edellä kuvatulla tavalla. 
Todistuksen yhteydessä käytetään käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arviointiin liittyviä liittei-
tä. Lukuvuoden lopussa järjestetään myös arviointikeskustelu, jossa sisältönä ovat oppiaineosaa-
misen lisäksi oppilaan käyttäytyminen ja työskentelytaidot, joille on asetettu tavoitteet opettajan, 
oppilaan ja huoltajan välisessä syksyn kehityskeskustelussa. 

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa voidaan käyttää sanallista 
arviointia koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. Arvioinnissa otetaan 
huomioon kunkin oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen kielen taito. Arvioinnissa käytetään 
oppilaan tilanteeseen sovitettuja, monipuolisia ja joustavia arviointitapoja, jotta oppilas voi osoit-
taa edistymistään mahdollisista suomen kielen puutteista huolimatta.  

Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa voidaan käyttää tähdellä merkittyä sanallista tai nu-
meerista arviointia tai niiden yhdistelmää HOJKSissa määriteltävällä tavalla. Sinä lukuvuonna, jol-
loin oppiaineen oppimäärä päättyy, käytetään tähdellä merkittyä numeerista arviointia, jota voi-
daan täydentää sanallisella arviolla.  

Todistuspohjat on laadittu opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen ohjeiden mukaisesti. To-
distuskopioita säilytetään lukitussa toimistossa lukitussa kaapissa.  

6.9.2.9 Muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä  
yhteistyö huoltajien kanssa 

Arviointipalautteiden muodoissa otetaan huomioon se, että ne auttavat oppilasta tunnistamaan 
oman oppimisensa nykytilan suhteessa tavoitteisiin. Ne antavat yhtäaikaisesti oppilaalle ja opet-
tajalle palautetta siitä, millaisin keinoin tavoitteet saavutetaan. Tietoa oppilaan opintojen edisty-
misen nykytilasta ja eteenpäin ohjaavaa arviointipalautetta opettaja voi antaa joko suullisesti tai 
kirjallisesti oppiaineen opiskelun ollessa vielä käynnissä. Arvioinnissa voi olla pohjana esimerkiksi 
oppilaan itsearviointi.   
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Arvioinnista ja arviointikäytänteistä tiedotetaan huoltajia vanhempainilloissa. Myös arviointikes-
kusteluissa voidaan käsitellä arviointiperusteita.  

Päättöarvioinnin kriteereistä, tavoitteista, ja arviointiperusteista kerrotaan huoltajille 7. luokan 
vanhempainillassa, koska joidenkin oppiaineiden yhteinen oppimäärä päättyy seitsemännen vuo-
siluokan aikana.  

6.9.3. Päättöarviointi 

PääOöarvioinL toteutuu pääosin 9. luokan lopussa, muOa osassa oppiaineita jo 7. tai 8. luokalla. Päät-
töarvioinnin oppiainekohtaiset kriteerit on määritelty opetussuunnitelman perusteissa, ja ne on siirreOy 
sellaisenaan Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelmaan.  

Vuosiluokilla 7–9 oppilaat opiskelevat pakollisten oppiaineiden lisäksi valinnaisia oppiaineita. Valinnai-
nen aine voi muodostaa yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärään, jolloin se ar-
vioidaan numeerisesL opetussuunnitelman perusteiden mukaisesL, tai siOen kahta viikkotunLa ly-
hyemmän oppimäärän, jolloin se arvioidaan sanallisesL merkinnällä ”hyväksyOy”. A2-kielestä oppilas 
voi valita joko numeron tai hyväksyOy merkinnän. Useita aineita integroivan valinnaisen aineen opetus 
muodostaa oman oppimäärän, joka siten arvioidaan omana oppiaineenaan.   

Oulun krisLllisen koulun pääOötodistuksen pohja on laadiOu opetussuunnitelman perusteissa määrät-
tyjen ohjeiden mukaisesL. PääOötodistuksen pohja on määräOy opetussuunnitelman perusteissa tar-
kasL eikä sen suhteen ole mahdollisuuOa eikä tarveOa koulukohtaisiin linjauksiin.  



 141

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 8 . 73

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehosteOu ja erityinen tuki. Näistä oppilas 
voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädeOyjä tukimuotoja ovat esimer-
kiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. 
Näitä tukimuotoja voi käyOää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksiOäin eOä samanaikaisesL toisiaan 
täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesL suunniteltua ja tuen tarpeen 
mukaan muuOuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellis-
ta.  

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan eOä opetusryhmän vahvuu-
det ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinniOää oppimisen esteeOömyyteen sekä oppimis-
vaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen 
merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liiOyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on oteOava huomioon, eOä tuen tarve voi vaihdella 
Llapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuo-
don tarpeeseen. 

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. 
On huolehdiOava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän 
jäsenenä toimimisessa sekä tueOava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagogi-
nen asiantuntemus ja opeOajien sekä muiden tuen ammaghenkilöiden monialainen yhteistyö tuen 
tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunniOelussa ja toteuOamisessa on tärkeää. Yhteis-
työhön kulloinkin osallistuvat ammaghenkilöt harkitaan tapauskohtaisesL. 

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riiOävää oppimisen ja koulunkäyn-
nin tukea heL tuen tarpeen ilmetessä . Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimi74 -
sen edistymistä ja koulunkäynnin LlanneOa tulee arvioida jatkuvasL. Ensimmäiseksi tarkastellaan kou-
lussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuut-
ta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuOamalla toteuOaa oppilaalle aikai-
sempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunniOelussa hyödynnetään 
mahdollisten muiden arvioinLen tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin anneOu tuki.   

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesL omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjeste-
lyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välOämäOä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryh-
mään tai kouluun. ErityisesL huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta peruso-
petukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.  

7.1.1 Ohjaus tuen aikana 

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § (1287/2013) 73

 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)74
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Jokaisen opeOajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden 
opiskelussa. Ohjaus liiOyy kaikkiin opetusLlanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle anneOavaan arvioinLpa-
lauOeeseen. Ohjauksen tavoiOeena on, eOä tukea tarvitsevan oppilaan itseluoOamus, itsearvioinL- ja 
oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella tulevaisuuOaan vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään 
oppilaan arjenhallinnassa, opintojen suunniOelu- ja opiskelutaidoissa tai yhteistyöLlanteissa mahdolli-
sesL ilmeneviin tuen tarpeisiin. Näitä taitoja vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimin-
tatavoilla. Ohjauksella pyritään siihen, eOä oppilas oppii aseOamaan tavoiOeita oppimiselleen ja oOa-
maan vastuuta opiskelustaan.  

Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarveOa sekä tehosteOuun eOä erityi-
seen tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin 
saaman ohjauksen riiOävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen jatkossa. Oppimissuunnitel-
maan tai HOJKSiin kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liiOyvät tavoiOeet ja toimenpiteet. Ohjauksellis-
ta tukea suunniteltaessa tehdään Livistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään 
myös oppilashuollon ja oppilasta mahdollisesL avustavan henkilöstön asiantuntemusta.  

PääOövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja selvi-
tetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. Perusopetuksen pääOövaiheessa tukea 
tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa Letoa ja mahdollisuus keskustella oppilaa-
nohjaajan ja oppilashuollon eri asiantunLjoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liiOyvistä erityisistä 
kysymyksistä.   

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, eOä jokainen oppilas saa oman 
kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea . Kun oppilaalla on tuen tarveOa, 75

kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko pe-
rusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön tulee tuntea säädökset ja 
määräykset, jotka liiOyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liiOyvissä asioissa. 
Huoltajalle annetaan Letoa niiden soveltamisesta koulun arjessa, esimerkiksi oppilasta koskevien asioi-
den käsiOelystä, Letojensaannista ja niiden luovuOamisesta sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on 
tärkeää olla yhteydessä koLin heL, kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai 
hänen hyvinvoinLnsa on vaarantumassa. 

  
Oppilaille ja huoltajille annetaan Letoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta sekä 
käyteOävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoiOeellis-
ta oppimista ja koulunkäynLä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arvioinL sekä tuen suunniOelu on 
osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. TavoiOeena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja 
huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vas-
taanoOamisesta. Oppilas voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppi-
lashuollon tuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyOää oppilaan tai tarviOaessa huoltajan suostu-
musta (katso luku 8 Oppilashuolto). 

7.2 Yleinen tuki 

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin 
vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyOämällä, opeOajien keskinäisellä sekä muun 

 ValLoneuvoston asetus (422/2012)75
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henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasL muuntelemalla. Opetuksessa ote-
taan huomioon sekä ryhmän eOä yksiOäisen oppilaan tarpeet.  

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoiOaa yleensä yksiOäi-
siä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla Llanteeseen vaikutetaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heL tuen tarpeen ilmetessä, eikä 
tuen aloiOaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.  

Tuen tarpeiden arvioinL ja tarviOavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetusLlanteisiin. 
Tuki järjestetään opeOajien ja muun henkilöstön yhteistyönä.  Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään 
Livistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyOää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun 
oOamaOa erityisen tuen päätöksen perusteella anneOavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimää-
rien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella eri-
tyisopetuksella tai ohjauksen keinoin.  

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarviOaessa käyOää osana yleistä tukea.  Tällöin oppimissuunnitelma 
sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehosteOua tukea varten laadiOava oppimissuunnitel-
ma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman 
avulla.  

7.3 Tehostettu tuki 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesL 
useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen anneOava tehosteOua tukea hänelle tehdyn 
oppimissuunnitelman mukaisesL . TehosteOu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan 76

yksilöllisten tarpeiden mukaisesL. TehosteOua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin 
kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehosteOu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luon-
teeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia 
tukimuotoja. TehosteOu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. 

Tehostetun tuen aikana voidaan käyOää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun oOamaOa erityi-
sen tuen päätöksen perusteella anneOavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämis-
tä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuuOa oppilaan hyvin-
voinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.  

Tuki järjestetään opeOajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana anneOava tuki 
kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. 
Oppilaan oppimista ja koulunkäynLä tulee seurata ja arvioida säännöllisesL tehostetun tuen aikana. 
Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuOuneen tai anneOu tuki ei hyödytä oppilasta, 
päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uuOa LlanneOa.   

7.3.1 Pedagoginen arvio 

Tehostetun tuen aloiOaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa ku-
vataan 

 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)76
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• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisLlanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista 
• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 
• oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäynLin 

liiOyvät erityistarpeet 
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liiOyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisil-

la tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea 
• arvio tehostetun tuen tarpeesta. 

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selviOämisen eOä tuen suunniOelun ja 
onnistuneen toteuOamisen kannalta. Oppilaan opeOaja tai opeOajat yhdessä laaLvat kirjallisen peda-
gogisen arvion. TarviOaessa arvion laaLmisessa käytetään myös muita asiantunLjoita. Pedagogisen ar-
vion laaLmisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesL osana yleistä tukea laadiOua oppimissuunni-
telmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huolta-
jan luvalla. 

Tehostetun tuen aloiOaminen, järjestäminen ja tarviOaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsi-
tellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammaLllisesL yhteistyössä oppilashuollon ammaghenki-
löiden kanssa . KäsiOelyä koskevat Ledot kirjataan opetuksen järjestäjän pääOämällä tavalla, esimer77 -
kiksi kirjallisesL laadiOuun pedagogiseen arvioon.  

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 

Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjesteOävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan . Oppimissuunni78 -
telma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 
tavoiOeista, tarviOavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.  

TavoiOeena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvoinLaan. Op-
pimissuunnitelma tukee kunkin opeOajan oman työn suunniOelua ja opeOajien keskinäistä sekä kodin 
kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen Letoa ja voi siten paremmin 
tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.  

TehosteOua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuoteOuun 
Letoon. Oppimissuunnitelma on laadiOava, ellei siihen ole ilmeistä esteOä, yhteistyössä oppilaan ja 
huoltajan kanssa . LaaLmiseen osallistuvat tarviOaessa myös muut asiantunLjat. Oppilaan osuus 79

suunniOelussa kasvaa siirryOäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutus-
suunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman 
laaLmisen yhteydessä sovitaan tavoiOeiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen 
aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarveOa aina oppilaan Llanteen 
muuOuessa.  

TehosteOua tukea varten laadiOavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat Ledot sen mukaan 
kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyOää: 

 Laki perusopetuslain muuOamisesta 16 a § (1288/2013)77

 Perusopetuslaki 16 a § 3 mom. (642/2010)78

 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)79
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Oppilaskohtaiset tavoi6eet 
• oppilaan näkemys tavoiOeistaan ja kiinnostuksen kohteistaan  
• oppilaan oppimiseen ja koulunkäynLin liiOyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet 
• oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäynLin liiOyvät tavoiOeet 

Pedagogiset ratkaisut 
• oppimisympäristöihin liiOyvät ratkaisut 
• oppilaan tukeen liiOyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmiOelyt, samanaikaisopetus, opetusmene-

telmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikoinLtavat  
• oppilaalle anneOava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa  
• oppilaan ohjaukseen liiOyvät tavoiOeet ja toimenpiteet  

Tuen edelly6ämä yhteistyö ja palvelut 
• oppilashuollon ja muiden asiantunLjoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 
• opetukseen osallistumisen edellyOämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalve-

luiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri 
toimijoiden vastuunjako 

• yhteistyön toteuOaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 

Tuen seuranta ja arvioin= 
• oppimissuunnitelman tavoiOeiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuOavuuden arvioinL 

sekä arvioinLajankohdat  
• oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arvioinL oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisLlan-

teesta sekä oppilaan itsearvioinL 
• arvioinnissa käyteOävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoiOaa osaamistaan hänelle sopivin 

tavoin  
• oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta 
• suunnitelman laaLmiseen osallistuneet henkilöt 

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

Oppimissuunnitelma muissa =lanteissa 
Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei saisi tehosteOua tukea, mikäli  
• oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-

ohjelman mukaisesL 
• opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin 
• perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas on oteOu joustavan perusopetuksen toimintaan.  
Näissä Llanteissa laadiOava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehos-
teOua tukea varten laadiOava oppimissuunnitelma. 

7.4 Erityinen tuki  

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoiOeiden saavut-
taminen ei toteudu riiOäväsL muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja 
suunnitelmallista tukea niin, eOä oppilas voi suoriOaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jat-
kamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumoLvaaLota ja mahdollisuuOa kokea on-
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nistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuuOa ja vastuunoOoa opis-
kelusta.  

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mu-
kaan anneOavasta tuesta  . Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen 80

kokonaisuuden. KäyteOävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjeste-
tään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko 
oppiaineiOain tai toiminta-alueiOain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineiOain, hän opiskelee eri oppiai-
neissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesL.  

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun 
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesL. Erityisopetukseen sisäl-
tyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesL turvaamaan oppilaan oppiminen. Pedagogiset 
ratkaisut voivat liiOyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valiOaviin materiaaleihin ja välineisiin. 
Nämä vaihtelevat oppimisen tavoiOeiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mu-
kaisesL.  Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-
aikaista erityisopetusta 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 oppi-
lashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.   

7.4.1 Pedagoginen selvitys 

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta peda-
goginen selvitys . Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selviOämisen 81

eOä tuen suunniOelun ja onnistuneen toteuOamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän pääOämä toimie-
lin, viranhalLja tai työntekijä hankkii 
• oppilaan opetuksesta vastaavilta opeOajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä 
• oppilashuollon ammaghenkilöiden kanssa moniammaLllisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvi-

tyksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaisLlanteesta. 

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen 
tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuuOa kutsutaan 
pedagogiseksi selvitykseksi.   82

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan  
• oppilaan oppimisen eteneminen 
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisLlanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista 
• oppilaan saama tehosteOu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 
• oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäynLin 

liiOyvät erityistarpeet 
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liiOyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisil-

la tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea 

 Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)80

 Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010) ja hallintolaki (434/2003) 34 - 36 § 81

 Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010)82
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• arvio erityisen tuen tarpeesta 
• arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn 

oppimäärän. 

Pedagogisen selvityksen laaLmisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadiOua pedagogista arviota ja 
oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadit-
tua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmiste-
lemiseksi tulee tarviOaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääkeLeteellinen lausunto 
tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, 
myös niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. 

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 laillis-
ta edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesL . Erityisen tuen päätöksessä 83

tulee pääOää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä 
muut tarviOavat palvelut sekä tarviOaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen . Päätökseen 84

on liiteOävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valiOamalla . Päätös on aina 85

perusteltava . Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.  86

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, eOei oppilaan saama tehosteOu tuki ole riiOänyt. 
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai peruso-
petuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, 
jos psykologisen tai lääkeLeteellisen arvion perusteella ilmenee, eOä oppilaan opetusta ei vamman, 
sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn 
vuoksi voida antaa muuten . Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehoste87 -
tun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan Llanteen uudelleen arvioinLin esimerkiksi onneOo-
muuden tai vakavan sairauden seurauksena. 

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosi-
luokalle siirtymistä . Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuOuessa sellaisissa 88

asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pe-
dagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli 
katsotaan, eOä oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopeOamisesta tehdä päätös. Tällöin 
oppilaalle ryhdytään antamaan tehosteOua tukea. 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

 Hallintolaki (434/2003)83

 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)84

 HallintolainkäyOölaki (586/1996) 14 § ja perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010)85

 Hallintolaki 45 § 1mom.86

 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)87

 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)88
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Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadiOava henkilökohtainen ope-
tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea 
koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.  Kaikki erityistä tukea saavan oppi89 -
laan tuki kirjataan HOJKSiin. Se on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoit-
teista, sisällöistä, käyteOävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitse-
masta tuesta ja ohjauksesta.  

Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuoteOuun Letoon ja erityi-
sen tuen päätöksen sisältöön. HOJKSin laaLmisessa voidaan hyödyntää oppilaalle osana tehosteOua 
tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa.  Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin 
laadiOua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suun-
nitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppilaan opeOajat laaLvat suunnitelman yhteis-
työssä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä esteOä . LaaLmiseen osallistuvat tarvit90 -
taessa myös muut asiantunLjat. 

Erityistä tukea varten laadiOavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat Ledot sen mukaan kuin oppilaan 
opetuksen ja tuen järjestäminen edellyOää: 

Oppilaskohtaiset tavoi6eet 
• oppilaan näkemys tavoiOeistaan ja kiinnostuksen kohteistaan 
• oppilaan oppimiseen ja koulunkäynLin liiOyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet 
• oppilaan oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä koulunkäynLin liiOyvät tavoiOeet 
• oppilaan kehitykseen, kuten sosioemoLonaalisiin tai motorisiin taitoihin liiOyvät tavoiOeet  
• oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosi-

viikkotunLmäärät 
 
Pedagogiset ratkaisut 
• oppimisympäristöihin liiOyvät ratkaisut 
• oppilaan tukeen liiOyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmiOelyt, samanaikaisopetus, opetusmene-

telmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikoinLtavat  
• oppilaalle anneOava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa  
• oppilaan ohjaukseen liiOyvät tavoiOeet ja toimenpiteet 
 
Opetuksen järjestäminen 
• oppilaan opetuksen järjestäminen muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisluokalla  
• muun opetuksen yhteydessä opiskelevalle oppilaalle samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yk-

silöopetuksena anneOava erityisopetus 
• erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimeOy yleisopetuksen yhteistyöluokka ja suunnitelma oppi-

laan opiskelusta tässä luokassa 
• oppilaan koulukuljetusten järjestelyt ja vastuut sekä suunnitelma kuljetusta odoOavan oppilaan oh-

jatusta toiminnasta ja valvonnasta 
 
Tuen edelly6ämä yhteistyö ja palvelut 
• oppilashuollon ja muiden asiantunLjoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 

 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)89

 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)90
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• erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetus-
palveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako 

• yhteistyön toteuOaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki  
• oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan 

järjestäjän kanssa 
 
Tuen seuranta ja arvioin= 
• HOJKSin tavoiOeiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuOavuuden arvioinL sekä arvioin-

Lajankohdat  
• oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arvioinL oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisLlan-

teesta sekä oppilaan itsearvioinL 
• oppimisen arvioinnissa käyteOävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoiOaa osaamistaan hä-

nelle sopivin tavoin  
• HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta 
• suunnitelman laaLmiseen osallistuneet henkilöt 

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 
HOJKSiin kirjataan edellä mainiOujen yleisten kohLen lisäksi 
• lueOelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllisteOy oppimäärä 
• yksilöllisteOyjen oppiaineiden tavoiOeet ja keskeiset sisällöt 
• yksilöllisteOyjen oppimäärien mukaisesL opiskeltavien oppiaineiden arvioinL suhteessa HOJKSissa 

määriteltyihin tavoiOeisiin ja sisältöihin 

Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueiOain, HOJKSiin kirjataan edellä mainiOujen yleisten kohLen lisäksi 
• toiminta-alueiOain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoiOeet ja keskeiset sisällöt toiminta-alueit-

tain 
• oppilaan edistymisen arvioinL suhteessa HOIKSissa hänelle määriteltyihin tavoiOeisiin ja sisältöihin 

toiminta-alueiOain 

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökoh-
taisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liiOää huoltajan antamat yksilöidyt Ledonsiirtoluvat.  

HOJKS tulee tarkistaa tarviOaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukai-
seksi . Sitä muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoiOeiden muuOuessa. Jos erityisen 91

tuen antaminen päätetään lopeOaa, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun tuen antami-
seksi.  

7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 

Opetus järjestetään oOaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin oppimää-
riin . Ensisijaisena tavoiOeena on tukea oppilaan opiskelua siten, eOä yleisen oppimäärän mukaiset 92

tavoiOeet on mahdollista saavuOaa kaikissa oppiaineissa.  

Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyOämisen 
keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Jos oppilaalle määritellään opiskelun erityiset 

 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)91

 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003) ja 11 § 1 mom. (453/2001)92
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painoalueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskiOyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöi-
hin. Tällöin oppilas opiskelee oppiaineOa vielä yleisten tavoiOeiden mukaisesL ja hänen suorituksensa 
arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liiOyvien ta-
voiOeiden saavuOaminen hyväksytysL ei tuesta huolimaOa ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen op-
pimäärä voidaan yksilöllistää. Esimerkiksi kieli- ja kulOuuritausta, poissaolot, moLvaaLon puute, puut-
teellinen opiskelutekniikka tai käyOäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän 
yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa. 

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle aseteOavan tavoitetason 
määriOelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. TavoiOeiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riiOävän 
haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Pedagoginen selvi-
tys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin oppiaineessa. Jokaisen oppiaineen kohdalla 
arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiaineOa yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko op-
piaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos yksilöllisteOyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin 
lisätä tai vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös. 

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoiOeet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoiOeis-
ta ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoiOeita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne kuvataan riiOävän 
selkeäsL ja yksityiskohtaisesL oppilaan HOJKSissa. Tämä on tärkeää, koska oppilaan opetus ja arvioinL 
toteutetaan HOJKSiin kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa. Oppilaan suorituksia arvioidaan 
suhteessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesL aseteOuihin tavoiOeisiin. Oppilaan opiskelua 
tuetaan lisäksi erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä ja tarviOaessa eri tukimuodoilla. Kunkin oppiaineen 
opetuksesta vastaava opeOaja, tai jos opeOajia on useita, opeOajat yhdessä, laaLvat edellä mainitut 
HOJKSin sisällöt.  

Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroar-
vosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa eOä pääOöarvioinnissa. Todistuksen 
lisäLetoja -kohtaan tulee maininta siitä, eOä oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöl-
listetyn oppimäärän mukaan. Sanallista arvioinLa voidaan käyOää numeroarvioinnin sijasta kaikilla 
vuosiluokilla ja myös pääOötodistuksessa. 

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauOamista oppimäärän 
suoriOamisesta. VapauOamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se perus-
tuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. VapauOamisesta 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 oppi-
laiden oppiaineiden opiskelusta vapauOamisesta on säädeOy erityissäännöksissä . Oppilaalle, joka on 93

muutoin kuin LlapäisesL vapauteOu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasL muuta ope-
tusta tai ohjaOua toimintaa .  94

Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauOaminen tehdään yhteistyössä oppi-
laan ja huoltajan kanssa. Heille tulee selviOää näiden toimenpiteiden vaikutukset jatko-opintoihin. 

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus 

 ValLoneuvoston asetus (422/2012) 9 § 2 mom.93

 Perusopetusasetus 5 § 1 mom. 94
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Jos perusopetukselle säädeOyjä tavoiOeita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesL ole 
mahdollista saavuOaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuoOa perusopetuslaissa säädeOyä 
aikaisemmin . Oppivelvollisuus pääOyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoriteOu tai kun pidenne95 -
tyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuoOa . 96

Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille anneOavassa erityisopetuksessa 
kestää yhden tai kaksi vuoOa . Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, eOä hän selviytyisi 97

opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasL vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla 
syynä pidenneOyyn oppivelvollisuuteen.  Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsään98 -
töisesL ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. 
Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
vuonna oikeus saada esiopetusta  . Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oi99 -
keus alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyOää viisi vuoOa. Päätös oppivelvollisuu-
den pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, joOa oikeus siihen voi toteutua.  

Lapsen ohjautuminen riiOävän varhain tuen piiriin edellyOää yhteistyötä eri hallintokunLen välillä. Lap-
sen huoltajalle tulee antaa ajoissa Letoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan 
vaikutuksista. Huoltaja pääOää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuuOa edeltävään esiopetukseen. Esiope-
tuksen kesto ja perusopetuksen aloiOaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja ko-
konaisLlanteen perusteella. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesL 
kolmella eri tavalla: 
• Lapsi aloiOaa oppivelvollisuuOa edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyOää viisi vuot-

ta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suoriOamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloiOaa 
tämän jälkeen perusopetuksen. 

• Lapsi aloiOaa pidenneOyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyOää 
kuusi vuoOa ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloiOaa perusopetuksen. 

• Lapsi aloiOaa pidenneOyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyOää 
kuusi vuoOa ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuoOa. Tällöin lapsi aloiOaa perusopetuksen vuoOa 
säädeOyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyOää kahdeksan vuoOa. Perusopetuksen myö-
hemmästä aloiOamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.  100

Oppilaan tarve pidenneOyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen tarkistamisen yh-
teydessä. Jos todetaan, eOei oppilas enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tehdään päätös 
pidennetyn oppivelvollisuuden pääOämisestä, jonka jälkeen oppilas kuuluu yleisen oppivelvollisuuden 
piiriin. TarviOaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa erityistä tukea. 

 Perusopetuslaki 25 § 2 mom.95

 Perusopetuslaki 25 § 1 mom.96

 Perusopetuslaki 9 § 2 mom.97

 Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997)98

 Perusopetuslaki 26 a § 1 mom. (1288/1999)99

 Perusopetuslaki 27 §100
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7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus 

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-
alueiOain . Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasL sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan 101

terveydenLlaan liiOyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueiOain . Opetuksen järjestämisestä 102

oppiainejaon sijasta toiminta-alueiOain päätetään erityisen tuen päätöksessä . Opetus järjestetään 103

toiminta-alueiOain vain kun todetaan, eOei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllis-
teOyjä oppimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaaLo, sosiaaliset taidot, 
päiviOäisten toimintojen taidot ja kogniLiviset taidot. 

Toiminta-alueiOain järjestävän opetuksen tavoiOeena on antaa oppilaalle Letoja ja taitoja, joiden avulla 
hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesL elämässään. Opetuksen suunniOelun lähtökohtana ovat 
oppilaan vahvuudet. Koulupäivän eri Llanteita hyödynnetään oppimisessa, ja oppimisympäristöä kehi-
tetään toimivaksi ja oppilasta moLvoivaksi. Oppilaan yksilölliset tavoiOeet ja keskeiset sisällöt sekä op-
pilaan edistymisen arvioinL kuvataan HOJKSissa kullekin toiminta-alueelle. TavoiOeet asetetaan siten, 
eOä ne ovat saavuteOavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä. 

Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksiOäisen oppiaineen tavoiOeita ja sisältöjä, jos oppilaalla on 
vahvuuksia tässä oppiaineessa. Opetuksen toteuOamisessa eri toiminta-alueiden sisältöjä voidaan yh-
distää. Toiminta-alueiOain järjestetyssä opetuksessa tuetaan oppilaan kokonaiskehitystä sekä ediste-
tään ja ylläpidetään oppilaan toimintakykyä. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan 
ja huoltajan kanssa. Lisäksi tehdään opeOajien keskinäistä sekä muun henkilöstön ja eri asiantunLjoi-
den välistä yhteistyötä. 

Motoristen taitojen oppimisen tavoiOeena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää kokonais- 
ja hienomotoristen taitojen kehiOymistä sekä antaa mahdollisuuksia monipuolisesL harjoitella taitoja 
arjen eri Llanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunniOelun 
ja ohjauksen, tasapainon, koordinaaLon, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehiOämiseen liiOyviä 
osa-alueita. 

Kommunikaa=otaitojen oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen pohjalle 
rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuoOamisen harjoiOelu. TavoiOeena on, eOä oppilas on 
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itsekin muita ryhmän oppi-
laita ja aikuisia. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyOää itselleen tarkoituksenmukaisia tapoja kom-
munikoida. Oppilaalla tulee olla tarviOaessa käyteOävissään vaihtoehtoisia kommunikaaLokeinoja. Kie-
len ja kommunikaaLon opetus sisältää kielellistä LetoisuuOa, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viiOo-
mien, merkkien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyOöä sekä ajaOelua kehiOäviä osa-
alueita. KommunikaaLotaitoja harjoitellaan eri Llanteissa koulupäivän aikana. 

Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoiOeena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja osallisuuden 
kehiOyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista sekä vuorovaikutus- ja tun-
netaitojen harjoiOelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemusta ja oppimismoLvaaLota tuetaan 

 ValLoneuvoston asetus (422/2012) 9 § 3 mom.101

 Perusopetuslaki 18 § 1 mom.102

 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)103
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luomalla edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla myönteistä sosiaalisen oppimisen 
ilmapiiriä. 

Kogni=ivisten taitojen oppimisen tavoiOeena on, eOä oppilas akLvoituu ja oppii käyOämään aistejaan 
ympäröivän todellisuuden hahmoOamiseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajat-
telemiseen liiOyvien prosessien kehiOymistä. KogniLivisten taitojen oppimisen tulee sisältää aisLen 
sLmuloinLa ja harjoiOamista, valinnan, luokiOelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seu-
raussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita. Oppimisen tavoiOeena on kehiOää lukemisen, kirjoiOami-
sen ja matemaagsten taitojen perusvalmiuksia. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kogni-
Livisten taitojen oppimiseen.  

Päivi6äisten taitojen oppimisen tavoiOeena on lisätä oppilaan akLivista osallistumista ympäristönsä 
toimintaan sekä edistää omatoimisuuOa ja itsenäistymistä. Opetuksen tulee sisältää terveyOä ja turval-
lisuuOa, arjen taitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan vieOoa käsiOeleviä osa-
alueita. PäiviOäisten taitojen harjoiOelu luo mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja kommuni-
kaaLon, Leto- ja viesLntäteknologisten taitojen, sosiaalisten sekä kogniLivisten taitojen kehiOymiselle 
ja harjoiOelulle. Ne puolestaan vahvistavat päiviOäisten taitojen hallintaa. 

Toiminta-alueiOain järjestetyssä opetuksessa arvioinL tapahtuu toiminta-alueiOain. ArvioinL annetaan 
aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksiOäisen oppiaineen tavoiOeita ja sisältöjä, tämä 
voidaan kuvata osana sanallista arvioinLa tai todistuksen liiOeessä.  

7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot  

7.5.1 Tukiopetus 

Oppilaalla, joka on LlapäisesL jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytai-
kaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta . Tukiopetus tulee aloiOaa heL, kun oppimiseen tai kou104 -
lunkäynLin liiOyvät vaikeudet on havaiOu, joOa oppilas ei jäisi pysyväsL jälkeen opinnoissaan. Tukiope-
tuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää suunnitelmallisesL sekä 
niin usein kuin on tarpeen.  

Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesL suunnitellut tehtävät, ajankäyOö ja ohjaus. Tukiopetuksen 
järjestämisessä tulee käyOää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää 
uusia tapoja lähestyä opiOavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opiOaviin asioihin perehdy-
tään jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin. 

Koulutyö tulee suunnitella siten, eOä jokaisella oppilaalla on tarviOaessa mahdollisuus osallistua tukio-
petukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppitunLen ai-
kana, joihin tuen tarve liiOyy, tai oppitunLen ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmiOelyjä voidaan käyt-
tää tukiopetuksen toteuOamisessa. 

AloiOeen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesL opeOaja, sen voi tehdä myös oppilas 
tai huoltaja. Jokaisen opeOajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista 
tuen tarpeen ilmenemistä. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huol-
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tajan kanssa. Heille annetaan Letoa tukiopetuksen toteuOamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja 
koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle järjesteOyyn tukiopetukseen.  

Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan 
oppilaan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riiOävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet tukiopetuk-
seen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös tukiopetuksen tavoiOeet ja antami-
nen.  

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityi-
sopetusta muun opetuksen ohessa . Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esi105 -
merkiksi kielellisiä tai matemaagsiin taitoihin liiOyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksiOäisissä op-
piaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen eri-
tyisopetuksen tavoiOeena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulun-
käynnin vaikeuksia. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai 
yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoiOeet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan 
muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuOamista suunnitellaan, sen tarveOa ja vaiku-
tuksia arvioidaan opeOajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.  

Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuOamistavoista Ledotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaista eri-
tyisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan 
Letoa sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua sii-
hen.  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityi-
sopetuksen 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 riiOävyys ja vaikutus sekä oppi-
laan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan 
myös osa-aikaisen erityisopetuksen tavoiOeet ja antaminen.  

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet 

Oppilaalla on oikeus saada maksuOa opetukseen osallistumisen edellyOämät tulkitsemis- ja avustaja-
palvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla . Tarkoituksena on tur106 -
vata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteeOömyys ja mahdollisuus vuorovai-
kutukseen kaikkina koulupäivinä.  

Oppilaalle järjestetään tarviOaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeu-
den takia. Hän voi tarvita myös puheOa tukevia ja korvaavia kommunikaaLokeinoja, kuten erilaisia 
symbolijärjestelmiä. ViiOomakieltä käyOävien oppilaiden kommunikaaLon tukena voidaan tarviOaessa 
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käyOää viiOomakielen tulkkia tai viiOomakielentaitoista avustajaa.  EriasteisesL kuulovammaisten oppi-
laiden kohdalla tulkkauksen menetelmä saaOaa olla myös jokin muu kuin viiOomakielen tulkkaus. Oppi-
laan kielellisen erityisvaikeuden takia käytetään puhevammaisten tulkkia tai puheOa tukevia ja korvaa-
via menetelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös opeOaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viiOomien 
tai muiden symbolien avulla. 

OpeOajan tehtävänä on suunnitella, opeOaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppi-
mista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päiviOäisissä Llanteissa oppimiseen ja koulun-
käynLin liiOyvien tehtävien suoriOamisessa opeOajan tai muiden tuen ammaghenkilöiden ohjeiden 
mukaisesL. OpeOajat ja avustajat suunniOelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä tarviOaessa muun 
henkilöstön kanssa. On tärkeää, eOä työn- ja vastuunjako on selkeä. 

Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuuOa sekä myönteisen 
itsetunnon kehiOymistä. Avustajapalvelun tavoiOeena on tukea yksiOäistä oppilasta siten, eOä hän ky-
kenee oOamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustajan antama 
tuki voidaan suunnata yksiOäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. 

Erityisten apuvälineiden tarve voi liiOyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen 
tarpeeseen. Se voi liiOyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään esimerkiksi erilaisia Leto-
teknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matemaLikan havainnollistamisen välineitä tai keskiOymistä tukevia 
apuvälineitä. Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät riiOäväsL opetukseen osallistumisen edellyt-
tämien apuvälineiden käyOöön sekä ohjaavat oppilasta ja huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä tuen 
muiden ammaghenkilöiden kanssa. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesL ja niiden käyOöä ja tar-
veOa arvioidaan säännöllisesL. 

Oppilaan kanssa työskentelevät suunniOelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyOämien palve-
lujen ja apuvälineiden käytön eri oppimisLlanteissa hyödyntäen tarviOaessa muita asiantunLjoita. Op-
pilaan tukeminen voi edellyOää erityisosaamista, jota oman koulun henkilöstöllä ei ole riiOäväsL. Täl-
löin hyödynnetään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskusten oppilaille tarjoamia palveluja ja henkilöstöl-
le suunnaOua koulutusta ja konsultaaLota.  

Opetuksen järjestäjä pääOää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista ja erityi-
sistä apuvälineistä.  Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan moniammaLllisena yhteis-
työnä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia Letoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantun-
Ljoiden lausuntoja. TehosteOua 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-
teOua tukea saavalle oppilaalle mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallinto-
päätös. Palveluiden ja apuvälineiden käyOö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa. 

7.6 Paikallisesti päätettävät asiat 

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan tuen järjestäminen käytännössä mahdolli-
simman konkreeQses= alla olevissa asioissa.  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen lii6yvät keskeiset paikalliset linjaukset 
• ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puu6umisen toimintamallit (loppu omaksi kohdakseen) 
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• toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa 
• oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi 
• yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokun=en kanssa  
• yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvi6avien asiantun=joiden kanssa tuen 

tarpeen arvioinnissa, tuen suunni6elussa, järjestämisessä sekä käytännön toteu6amisessa  
• ko=en kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaa6eet oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

kysymyksissä  
• oppimisen ja koulunkäynnin tukeen lii6yvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä 

Yleinen tuki  
• yleisen tuen käytännön järjestäminen  
• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken  
• yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa 

Tehoste6u tuki 
• tehostetun tuen käytännön järjestäminen 
• pedagogisen arvion laadintaan lii6yvät käytänteet 
• toimintatavat oppilaan tehostetun tuen aloi6amisessa, toteu6amisessa ja pää6ämisessä  
• oppimissuunnitelman laadintaan, arvioin=in ja tarkistamiseen lii6yvät käytänteet 
• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman 

laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 
• mene6elytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitel-

man laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnis-
sa 

Erityinen tuki 
• erityisen tuen käytännön järjestäminen 
• pedagogisen selvityksen laadintaan lii6yvät käytänteet 
• oppilaan ja huoltajan kuulemiseen lii6yvä mene6ely 
• erityisen tuen päätöksen tekeminen 
• erityisen tuen päätöksen tarkistaminen 
• toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lope6aa ja tuki jatkuu tehoste6una tukena 
• HOJKSin laadintaan, arvioin=in ja tarkistamiseen lii6yvät käytänteet 
•  yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnas-

sa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 
• mene6elytavat mahdollisten asiantun=jalausuntojen käytössä  
• mene6elytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laa-

dinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 
• oppimäärän yksilöllistämiseen lii6yvät toimintatavat osana pedagogisen selvityksen laadintaa, eri-

tyisen tuen päätöstä ja HOJKSin laa=mista. 
• 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 toimi-

joiden vastuut ja työnjako 
o yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa 
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o eri oppiaineiden mahdollinen yhdistäminen oppiainekokonaisuuksiksi tai jakaminen osa-
alueisiin sekä niiden tarkempi kuvaus 

o tavoi6eiden, sisältöjen ja menetelmien tarkempi kuvaus toiminta-aluei6ain  

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot  
• käytännön järjestäminen 
• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken  
• oppilaalle ja huoltajille =edo6amiseen ja oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön lii6y-

vät toimintatavat 
Opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja 
erityisiin apuvälineisiin lii6yvät hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päät-
tämällä taval-
la . 107

7.7 OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

7.7.1  Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen lii;yvät keskeiset paikalliset linjaukset 

Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puu1umisen toimintamallit 
Koulunkäynnin ja oppimisen vaikeuksia pyritään ehkäisemään jo ennakolta. Oulun krisLllisessä koulussa 
kaikki työntekijät riippumaOa ammagnimikkeestä ovat kasvaOajia, jotka osallistuvat koulun kasva-
tusaiheita käsiOeleviin yhteisiin koulutuksiin, oppilaiden kasvatuksellisiin kohtaamisiin kouluarjessa 
sekä koulun toimintakulOuurin luomiseen. Heidät kaikki on myös nimeOy johonkin koulun Limiin, jotka 
kaikki liiOyvät tavalla tai toisella yhteisöllisen kasvatuksen suunniOeluun.  Kaikki työntekijät havainnoi-
vat siis oppilaiden työskentelyä ja käyOäytymistä, muOa huolen ja tuen tarpeiden ilmaannuOua opeOa-
jat ja erityisopeOaja yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa vastaavat yleisen tuen toteutumisesta. 
Henkilökunnan lisäksi tuen tarpeita ilmaisevat oppilaat itse sekä heidän huoltajansa.  

Oulun krisLllisessä koulussa annetaan oppilaalle monipuolista tukea jo yleisessä tuessa. Oppilaan tuki 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opeOajien ja huoltajien kanssa. Oppilaiden kielellisten ja ma-
temaagsten taitojen kehiOymistä kartoitetaan suunnitelmallisesL koko perusopetuksen ajan. Lisäksi 
seurataan oppilaiden keskiOymisen, tarkkaavuuden ja oman toiminnan ohjauksen hallintaa (havain-
noimalla heidän toimintaansa).  

Toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa siirry1äessä esikoulusta 1. luokalle  
Oulun krisLllisen koulun 1. luokalle tulevista oppilasta suurin osa tulee koulun järjestämästä esiopetus-
ryhmästä. Esiopetusryhmään oppilaat tulevat puolestaan suurelta osin Oulun krisLllinen kasvatus ry:n 
ylläpitämistä päiväkodeista, Versosta ja Toivosta. Osa oppilaista sekä esiopetusryhmään eOä 1. luokalle 
tulee kuitenkin Oulun kaupungin eri kaupunginosiin sekä lähikunLin sijoiOuvista kunnallisista ja yksityi-
sistä päiväkodeista.  

Esiopetusryhmään tai koulun oppilaaksi haluavasta jätetään oppilashakemus koulun johtokunnalle. 
Johtokunta hyväksyy oppilaat krisLlliseen kouluun. Hyväksymisprosessiin kuuluu aina yhteydenoOo 
tulevan oppilaan enLseen päiväkoLin tai kouluun, oppilaan ja tämän huoltajan tapaaminen sekä krisLl-
lisen koulun toimintakulOuurin selviOäminen. Uusilla oppilailla on myös mahdollisuus tulla muutamaksi 
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päiväksi tutustumaan krisLllisen koulun esiopetus- ja kouluarkeen ennen oppilashakemuksen jäOämis-
tä. 

Edellä kuvatun prosessin yhteydessä oppilaan mahdolliset tuen tarpeet kartoitetaan yhteistyössä oppi-
laan, huoltajien ja aiempien varhaiskasvaOajien kanssa.  

Toiminta ja yhteistyö 2. luokalta 3. luokalle siirry1äessä 
Kun oppilas on erityisessä tuessa, hänelle tehdään uusi pedagoginen selvitys ja erityisen tuen hallinto-
päätös. Mikäli tehostetussa tai erityisessä tuessa olevan oppilaan opeOaja vaihtuu, tuleva opeOaja pe-
rehdytetään oppilaan tarvitsemaan tukeen. 

Toiminta ja yhteistyö 6. luokalta 7. luokalle siirry1äessä 
Oulu krisLllinen koulu on yhtenäiskoulu, jossa suurin osa 7. luokkalaisista ovat jo olleet koulun oppilaita 
6. luokalla. Yläkoulun aineenopeOajat opeOavat huomaOavan määrän oppiaineita jo 6. luokkalaisille, 
joten käytännössä kaikki oppilaat ja opeOajat ovat jo tuOuja toisille. Alla- ja yläkoulun yhtenäinen toi-
mintakulOuuri madaltaa myös kynnystä siirtyä 7. luokalle.  

Muista kouluista Oulun krisLllisen koulun 7. luokalle tulevat oppilaat hyväksytään koulun oppilaiksi joh-
tokunnan päätöksellä. Kun oppilaan huoltajat ilmaisevat halunsa laiOaa lapsensa krisLlliseen kouluun, 
täyOävät he lapsestaan hakukaavakkeen. Hakukaavakkeessa jo kysytään mahdollisista tuen tarpeista. 
Rehtori haastaOelee kaikki kouluun hakevat oppilaat ja heidän huoltajansa. Rehtori on myös yhteydes-
sä vanhempien luvalla oppilaan aiempaan kouluun. Mikäli oppilaalla on jo aiemmassa koulussa ollut 
tehostetun tai erityisen tuen tarpeita, käynnistetään opetuksen järjestämisen kannalta välOämäOö-
mien asioiden Ledonsiirtopalaveri tehostetun ja erityisen tuen oppilaista väliOömäsL, kun johtokunta 
on hyväksynyt oppilaan krisLllisen koulun oppilaaksi. Mukana Ledonsiirtopalaverissa ovat luokanopet-
taja, luokanvalvoja, erityisopeOaja ja tarviOavat aineenopeOajat. 

Muita yläkouluja, joissa Oulun krisLllisen koulun oppilaat mahdollisesL jatkavat koulunkäynLään, kon-
sultoidaan oppilaan asioissa tarpeen mukaan. 

Toiminta ja yhteistyö oppilaan siirtyessä kouluun tai koulusta kesken lukuvuoden 
Oulun krisLllisen koulun johtokunta hyväksyy oppilaat kouluun. Hyväksymisen jälkeen selvitetään oppi-
laan tuen vaihe ja mahdolliset tukeen liiOyvät dokumenLt. Tietojen siirron valmistelee luokanopeOaja 
tai luokanvalvoja yhteistyössä erityisopeOajan kanssa. Rehtorin johdolla määritetään, kuka vastaa opin-
tojen suoriOamiseksi vaadiOavista järjestelyistä.  

Oppilaan siirtyessä krisLllisestä koulusta toiseen kouluun kesken lukuvuoden luokanopeOaja tai luo-
kanvalvoja yhdessä huoltajien ja vastaanoOavan koulun kanssa valmistelee Ledonsiirron, joka koskee 
tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan siirtymistä uuteen kouluun 

Toiminta ja yhteistyö oppilaan siirtyessä toiselle asteelle 
Yhdeksännen luokan keväällä päivitetään tehostetun tuen ja erityisen tuen suunnitelmat (HOJKS). Tie-
donsiirto tehdään tehostetun ja erityisen tuen oppilaille yhteistyössä huoltajan kanssa. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi 
Oulun krisLllisen koulun perusopetuksessa vuosiluokilla 1–6 seurataan säännöllisillä kartoituksilla kaik-
kien oppilaiden lukemisen, lukusujuvuuden, luetun ymmärtämisen, kirjoiOamisen ja matemaagsten 
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perustaitojen kehiOymistä. Kartoitusten tuloksia käytetään apuna tukea suunniteltaessa. Vuosiluokilla 
1–9 tehdään lisäksi tarkempia yksilökartoituksia tarpeen mukaan.  

Yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokun0en kanssa 
Oulun kaupungin opetustoimen kanssa tehdään yhteistyötä nivelvaiheissa, oppilaaksi hyväksyOäessä 
sekä pienluokka- ja erityisluokkasijoiOamisissa. Mikäli oppilas tarvitsee pienryhmää tai kokoaikaista 
erityisopetusta, rehtori neuvoOelee Oulun kaupungin aluerehtorin ja erityisopetuksen aluekoordinaat-
torin kanssa oppilaan koulunkäynnin järjestämiseen liiOyvistä vaihtoehdoista. 

Yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvi1avien asiantun0joiden kanssa tuen 
tarpeen arvioinnissa, tuen suunni1elussa, järjestämisessä sekä käytännön toteu1amisessa 
Oppilaalla on tarviOaessa oikeus tehosteOuun ja erityiseen tukeen. Tällöin moniammaLllisessa asian-
tunLjaryhmässä yhdessä huoltajien kanssa mieLtään tarviOavat tukimuodot ja mahdolliset muut selvi-
tykset sekä käsitellään asiaan liiOyvät pedagogiset asiakirjat (pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys 
ja siirtopäätökset). TarviOaessa asiassa voidaan konsultoida myös Oulun kaupungin asiantunLjapalve-
luita. 

Ko0en kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaa1eet oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
kysymyksissä  
Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa. Jokaisen oppilaan kuuluu saada ope-
tusta ja tukea oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaisesL. Koulu on yhteydessä koLin heL, kun op-
pilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai oppilaan hyvinvoinL on vaarantumassa. 
OpeOajat viesLvät koLin Wilman välityksellä oppilaan koulunkäynLin ja oppimiseen liiOyvissä asioissa. 
LuokanopeOaja tai luokanvalvoja on ensisijainen yhteydenoOaja. Kun yhteydenoOaja on joku toinen 
opeOaja, Leto välitetään myös luokanopeOajalle tai luokanvalvojalle. LuokanopeOaja tai luokanvalvoja 
konsultoi rehtoria tai oppilashuollon ammaghenkilöstä selviOääkseen, onko kyseessä oppilashuollolli-
nen vai pedagoginen asia. LuokanopeOaja tai luokanvalvoja kutsuu tarviOaessa asiantunLjaryhmän 
koolle. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen lii1yvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä 
Opetuksen järjestäjän vastuulla on taata edellytykset riiOäville tukijärjestelyille. Koko henkilökunnan 
tehtävänä on havaita tuen tarpeessa olevat oppilaat. Rehtori on koulun pedagoginen johtaja, joten hän 
vastaa erilaisten tuen tarpeiden järjestelyistä. Monialainen oppilashuoltoryhmä huolehLi oppilaiden 
oikea-aikaisesta ja riiOävästä tuen saamisesta. Oppimisen ja koulunkäynnin tukee liiOyvää yhteistyötä, 
vastuuta ja työnjakoa on kuvaOu liiOeessä (LIITE 23: Oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liiOyvää yh-
teistyötä, vastuuta ja työnjakoa). 

Oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liiOyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä on kuvaOu tässä 
luvussa tehosteOua ja erityistä tukea käsiOelevissä jaksoissa. 

7.7.2   Yleinen tuki  

Ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeisiin on yleinen tuki. Tilanteeseen pyritään vaikuOa-
maan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eikä tuen aloiOaminen edellytä tutkimuksia tai päätök-
siä. Tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä huoltajan kanssa ensisijaisesL vanhempain tapaamisien 
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kauOa. Tuen tarpeiden arvioinL perustuu jokaisen oppilasta opeOavan opeOajan tekemiin havaintoihin, 
oppilaan ja huoltajan kanssa käytyihin keskusteluihin tai erityisopeOajan tekemiin kartoituksiin. Tarvit-
taessa käytetään oppilashuollon palveluita.  

Yleisen tuen aikana voidaan antaa kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun oOamaOa painoalueit-
tain opiskelua, vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, erityisen tuen päätöksellä anneOavaa erityisopetus-
ta tai oppiaineiden oppimäärän yksilöllistämistä. OpeOaja kirjaa käyOämänsä tukitoimet Wilmaan. Ylei-
sen tuen oppimissuunnitelman Wilmaan avaa luokanopeOaja. Yleisen tuen oppimissuunnitelma ava-
taan S2-opetusta tai säännöllistä erityisopetusta saaville oppilaille ja oppilaille, joiden tuen tarve on 
selkeäsL kasvanut. Tällöin yleisen tuen oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaalle anneOu yleinen tuki 
sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken. Jokainen opeOaja kirjaa opeOamansa aineen osalta antamansa 
tuen. Lukuvuoden lopussa luokanopeOaja poistaa täysin tyhjät yleisen tuen oppimissuunnitelmat 

Oulun krisLllisessä koulussa yleisen tuen tukimuotoja ovat: 

a) pienet opetusryhmät 
b) eriyOäminen 
c) joustavat ryhmiOelyt 
d) samanaikais- ja Limiopetus 
e) tukiopetus 
f) osa-aikainen erityisopetus 
g) tukipalvelut  
h) kodin ja koulun yhteistyö 
i) oppimissuunnitelma 
j) oppilaanohjaus 
k) oppilashuollon tuki 

a) Pienet opetusryhmät ovat pedagoginen valinta. Sopivan kokoisissa ryhmissä opeOajilla on enem-
män aikaa oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja heidän tuen tarpeiden huomioimiseen.  

b) Eriy1ämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla yleisopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluvaa op-
piaineen sisältöä, muotoa, opetusmenetelmää, havainnollistamistapaa tai osaamisen osoiOamisen ta-
paa vaihdellaan. EriyOäminen on jatkuvaa ja arvioivaa toimintaa sekä oppilaiden yksilöllisten tarpeiden 
huomioimista. Tukea tarvitsevien oppilaiden osalta tavoiOeena on yleisopetuksen tavoiOeiden saavut-
taminen. Myös lahjakkaiden oppilaiden eriyOäminen huomioidaan syventäen ja laajentaen oppisisältö-
jä. EriyOämistä toteutetaan ajallisena (annetaan enemmän aikaa sitä tarvitseville), määrällisenä (tehtä-
vien määrä tukea tarvitsevilla pienempi) ja laadullisena (sisällöt, oppimisprosessi, oppimisympäristö, 
tuotos). 

LAADULLISEN ERIYTTÄMISEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ:  
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c) Joustavia ryhmi1elyjä toteutetaan mm. oppimisvalmiuksien, taitotason ja oppimistyylien perusteel-
la. Niitä voidaan toteuOaa satunnaisesL, periodisesL tai jatkuvasL. Oppimistyylillä tarkoitetaan tapaa, 
jolla 

• hankitaan ja käsitellään Letoa 
• opiOavaa asiaa lähestytään tai jäsennetään omassa opiskelussa 
• opitaan helpoimmin ja mieluiten 

JOUSTAVAN RYHMITTELYN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ:  

Oppisisällöt - Letojen ja taitojen vaaLmusten tasapainoOaminen oppilaan 
valmiuksien kanssa 

- eritasoiset teksLt ja tehtävät; eritasoiset läksyt/tunLtehtävät 
- opeteOavan aineksen laajuuden ja syvyyden vaihtelu 
- teoreegsuuden ja käytännöllisyyden vaihtelu 
- erityistarpeeseen kohdennetut lisäharjoiOeet 
- konkreLsoiminen (kaaviot, symbolit, kuvat, tekeminen) 
- kiinnostuksen kohteiden hyödyntäminen

Oppimisprosessi - ohjeistaminen eri tavoin 
- itseohjautuvuuden vaihtelu 
- alleviivaaminen, Livistelmien laaLminen 
- työskentelytaitojen ohjaaminen (tuetaan oppilasta Ledostamaan, miten 

hän oppii parhaiten) 
- vaaLmusten soviOaminen oppilaan työtahLin 
- tunnin strukturoiminen, tavoiOeet opiOavalle asialle selkeäsL

Tuotos - kokeiden jakaminen osiin 
- kokeiden suoriOaminen eri Llassa 
- osaamisen ilmaiseminen vaihtoehtoisella tavalla 

Oppimisympäristö - erilaiset ryhmiOelyt 
- tukimateriaalit, erilliset Llat 
- internet -ympäristön hyödyntäminen 
- oppimista tukeva istumajärjestys luokassa 
- opeOamiseen ja oppimiseen käyteOävän ajan varioiminen 

Yhteistoiminnallinen ryh-
mätyöskentely

- Tilapäisryhmät, joita on muodosteOu yhtä tehtävää varten.  
a) Vuosiluokkarajat yliOävät teemapajat (esim. matemaLikassa ker-
tolasku- ja päässälaskupajat, äidinkielessä tarinatuvat).  

b)  Suur- ja pienryhmät vuosiluokilla 0-2, 3-4, 5-6 ja 7-9 

c) Luokkakohtaiset ryhmät  

- Projek=luonteiset ryhmät, joiden kesto on muutamista päivistä 
muutamiin viikkoihin. Esim. koko koulua yhdistävät projekLt: vas-
tuut on jaeOu vuosiluokkakohtaisesL koulun luokkien kesken 

- Ko=ryhmät toimivat useita kuukausia, kenLes koko lukuvuoden. 
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d) Samanaikaisopetuksessa erityisopeOaja tai resurssiluokanopeOaja on mukana luokkaopetuksessa 
luokanopeOajan/aineenopeOajan työparina. Samanaikaisopetuksessa opeOajat jakavat vastuun ope-
tusryhmän opetuksen suunniOelusta, toteuOamisesta ja arvioinnista. OpeOajat työskentelevät yhtäai-
kaisesL ja vuorovaikuOeisesL toistensa ja oppilaiden kanssa käyOäen esim. yhteistoiminnallisia ope-
tusmenetelmiä ja hyödyntäen omia vahvuuksiaan.  

SAMANAIKAISOPETUKSEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ:  

Tiimiopetusta käytetään Oulun krisLllisessä koulussa myös luokkarajoja yliOävissä yhteisissä projekteis-
sa, joissa opeOajilla on vastuu jostakin projekLn osakokonaisuudesta. Samanaikais- ja Limiopetuksessa 
tukea tarvitsevia oppilaita on mahdollisuus huomioida antamalla heille yksilöllistä opetusta, huomioi-
malla heitä ryhmien muodostamisessa ja valitsemalla heille heidän oppimistaan tukevia tehtäviä.  

e) Tukiopetus on lyhytaikaista tukea oppilaalle, joka on jäänyt LlapäisesL jälkeen opinnoissaan tai tar-
vitsee muutoin erityistä tukea.  Sen avulla voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakkoon. Tukiopetuk-
sessa oppilas saa yksilöllisiä tehtäviä, yksilöllistä aikaa sekä ohjausta. Tukiopetusta antavat erityisluo-
kanopeOaja, luokanopeOaja, aineenopeOaja tai koulunkäynninohjaaja. Se toteutetaan yksilöopetukse-
na tai samanaikaisopetuksena. Aloite tukiopetuksen järjestämiseen tulee oppilaalta itseltään, opeOa-
jalta tai oppilaan huoltajalta. Informoimme huoltajia koulun tukiopetusjärjestelyistä. 

Oulun krisLllisen koulun oppilailla on myös mahdollisuus osallistua koulupäivän päätyOyä ns. läksy-
parkkiin, jossa tehdään luokanopeOajan valvomana ja tarviOaessa ohjaamana läksyjä. Läksyparkkitoi-
mintaan järjestämme neljänä päivänä viikossa. 

f) Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas voi saada tukea mm. puheeseen, lukemisen, kirjoiOami-
sen ja matemaLikan perustaitoihin sekä myöhemmin yksilöllisempää tukea eri oppiaineiden opiske-
luun. Erityisopetusta painotetaan alkuopetuksessa, joOa oppimisvaikeudet eivät aiheuOaisi kielteisiä 
vaikutuksia oppilaan kehitykselle ja oppimiselle. 

Päätöksessä antaa osa-aikaista erityisopetusta kuullaan oppilasta ja tämän huoltajia. Osa-aikaista eri-
tyisopetusta koulussamme antaa erityisluokanopeOaja. 

Oppimistyylien mukaan: - akLivinen osallistuja (akLvisL): hallitsee useita erillisiä prosesseja 
samanaikaisesL --> vastuuta projekteissa ja ryhmätöissä 

- käytännön toteuOaja (pragmaaLkko): välitön käytäntöön sovelta-
minen, kokeileminen ja tekemällä oppiminen  

- looginen ajaOelija (teoreeLkko): perinteinen koulumuotoinen, 
opeOajajohtoinen opetus 

- harkitseva tarkkailija (pohdiskelija): itsenäinen työskentely 
Erilaisten oppimistyylitesLen tekeminen.

Avustava ope-
tus

Toinen opeOaja opeOaa toisen opeOajan kiertäessä ohjaamassa yksilölli-
sesL tukea tarvitsevia

Rinnakkaiso-
petus

OpeOajilla on omat rinnakkaisryhmät luokassa; käytössä voi olla työase-
mat ja pysäkit - kaikilla oppilailla on samat oppimistavoiOeet.

Täydentävä 
opetus

TunLsuunnitelma on jaeOu osiin opeOajien kesken; opeOajat opeOavat 
peräkkäin vaihdellen opetusvastuutaan

Tiimiopetus OpeOajat vaihtavat vapaasL, spontaanisL opetusvuorojaan
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OSA-AIKAISEN ERITYISOPETUKSEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ:  

g) Tukipalveluita ovat koulunkäynninohjaajien tuki, kodin ja koulun yhteistyö, terapiaLlojen järjestämi-
nen, kerhotoiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta, kummi- ja tukioppilastoiminta sekä koulullamme vierai-
levat avustavat henkilöt. Tukipalvelut ovat kaikille tarjolla, muOa niitä käytetään painotetusL tukea tar-
vitsevien oppilaiden tukemiseksi.  

TUKIPALVELUIDEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ: 

Luokkakohtaiset seulon-
nat

Tuen tarpeita kartoiOavien tesLen tekeminen kaikille vuosiluokil-
le

Oppilaskohtaiset tapaa-
miset

Lievien lukihäiriöiden ja hahmoOamisvaikeuksien korjaaminen, 
toiminnanohjaustaitojen ja opiskelutekniikkojen harjoiOelu, op-
pilaan tukeminen sosiaalisissa taidoissa ja tunne-elämän vai-
keuksissa, puheopetuksessa äännevirheiden korjaaminen, lyhyet 
tukijaksot eri oppiaineissa

Luokkatunnit erityis-
teemoista

Lasten ja nuorten elämään liiOyvien erityiskysymysten käsiOe-
leminen (koulukiusaaminen, oppimisvaikeudet)

Samanaikaisopetus- ja 
joustavat ryhmät

Luokan- tai aineenopeOajan anneOava tuki luokkatyöskentelyssä

Vanhempainillat Lasten ja nuorten elämään liiOyvien erityiskysymysten käsiOe-
leminen (esim. koulukiusaaminen, oppimisvaikeudet)

Koulunkäynninoh-
jaaja

HuolehLi oppilaan avustamisesta ja ohjaamisesta oppi-, väli- ja ruo-
katunnin aikana sekä tarviOaessa kuljetusten yhteydessä. Ohjaaja voi 
huolehLa myös oppilaan apuvälineistä, lääkkeistä, hygieniasta ja op-
pimisympäristöstä.

KoulukuraaOorita-
paamiset

Oppilailla on mahdollisuus käydä juOelemassa mieltään askarruOa-
vista asioista koulukuraaOorin kanssa. Keskustelu toimii itsessään 
tukimuotona, muOa nostaa esille myös muita tuen tarpeita.

Koululla oppilaille 
pideOävät terapiat

Järjestämme tarviOaessa koulullamme rauhallisen Llan koulun ulko-
puolisten tahojen antamille erilaisille oppilaskohtaisille terapiamuo-
doille.

PäiväkoL Esiopetuksessa olevilla on mahdollista siirtyä koulupäivän jälkeen 
päiväkoLin.

Kerhotoiminta Koulullamme on runsaasL monipuoliseen liikuntaan, luovaan ilmai-
suun ja käden taitoihin kannustavia kerhoja. Läksyparkki on avoin 
kaikille, muOa sinne ohjataan ennen kaikkea niitä oppilaita, joilla on 
vaikeuksia huolehLa koLtehtävistään.

Aamu- ja 
iltapäivätoiminta

Toiminta alkaa klo 7.30 ja pääOyy klo 16.30 muodostaen koulun kas-
vatus- ja opetustavoiOeiden kanssa yhtenäisen toimintakokonaisuu-
den. Apip-toimintaan voivat osallistua kaikki oppilaat vuosiluokilla 1-
4. 
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h) Kodin ja koulun yhteistyössä lähtökohtana on keskinäiseen arvostukseen ja kunnioitukseen perus-
tuva vuorovaikutus, jossa koulun henkilökunta, vanhemmat ja oppilaat rakentavat yhteistä ymmärrystä 
lapsen hyvästä koulunkäynnistä ja oppimisesta. Koulu on yhteydenpidossa aloiOeellinen.   

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ: 

Kummi- ja 
tukioppilastoiminta

Koulumme oppilaita osallistuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
kummi- ja tukioppilaskoulutuksiin ja toimivat saamansa ohjeistuksen 
pohjalta niin kummi- kuin tukioppilaina.

SenioriopeOajat OpeOajien avustajina käy ajoiOain eläkkeelle hiljaOain siirtyneitä 
opeOajia, senioriopeOajia. 

VanhempainvarLt LuokanopeOajat ja luokanvalvojat järjestävät sekä syys- eOä kevät-
lukukaudella oppilaiOensa vanhemmille tapaamisen, jossa voidaan 
lyhyesL käydä oppilaan senhetkiset kuulumiset.

Vanhempainillat Koulu järjestää sekä syys- eOä kevätlukukaudella yhden koulun yhteisen 
vanhempainillan, jolloin teemana ovat ajankohtaan liiOyvät keskeiset 
asiat (opetusjärjestelyt, opetussuunnitelma, kasvuun ja oppimiseen liit-
tyvät kysymykset). 

Luokkakohtaiset vanhem-
painillat

Kaikki luokat pitävät vähintään kerran lukuvuodessa luokkakohtaisen 
vanhempainillan, jossa keskustellaan luokkakohtaisista asioista (esim. 
luokkaretket) 

Ns. vanhempainkoulut Keskustelutilaisuuksia kasvatuksellisista kysymyksistä asiantuntija-alustus-
ten pohjalta järjestetään muutaman kerran lukuvuodessa.

Toimintapäivät Järjestämme lukuvuosiOain henkilökunnan, oppilaiden ja heidän van-
hempiensa toimintapäiviä, jotka rakentuvat liikunnan ja käden taitojen 
ympärille. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua myös koulun vuosisii-
vouksiin ja myyjäisjärjestelyihin. 

Infoillat Esikoulutulokkaiden, koulutulokkaiden tutustuminen kouluun ja koulun 
tutustuminen heihin ja heidän vanhempiin.

KouluLedoOeet LukuvuosiLedoOeet, toimintakohtaiset erityisLedoOeet, 

oppilaskohtaiset LedoOeet (tukiopetus, jälki-istunto yms.)

Reissuvihko / Wilma, 

puhelut, sähköposLt, 

teksLviesLt, todistukset, 
raporLt, kokeiden kuit-
taamiset

Välitöntä yhteydenpitoa oppilaan vanhempien ja opeOajan välillä.
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i) Koulun kaikille oppilaille laaditaan oma kehi1ymissuunnitelma. Näin opetetaan ja kannustetaan 
kaikkia oppilaita tavoiOeellisuuteen niin opiskelun kuin myös oman käytös- ja tapakulOuurin suhteen, 
vaikka varsinaista tuen tarveOa ei olisikaan ilmaantunut. KehiOymissuunnitelmaan kirjataan oppilaan 
vahvuudet, yleisen tuen tavoiOeet sekä tuen järjestäminen ja seuranta yksiOäisen oppilaan kohdalla 
(lisää luvussa 4.5.1). 

j) Oppilaanohjauksella ohjataan oppilasta oppiaineiden opiskelussa, häntä autetaan kehiOämään opis-
kelun ja oppimisen taitoja sekä ehkäisemään ennakolta opintoihin liiOyvien ongelmien syntymistä. Sii-
hen liiOyy oppilaan itseluoOamuksen, persoonallisen kasvun ja kehityksen sekä osallisuuden tukemi-
nen. Ohjauksen merkitys korostuu koulunkäynnin nivelvaiheissa sekä opintoihin liiOyviä valintoja teh-
täessä (lisää luvussa 7.2.1).   

OPPILAANOHJAUKSEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ: 

k) Oppilashuoltotyöhön kuuluu opetustoimen oppilashuollon lisäksi kansanterveyslaissa säädeOy kou-
luterveydenhuolto ja lastensuojelulain mukainen kasvatuksen tukeminen. Oppilailla on oikeus ja mah-
dollisuus kaikkeen tarviOavaan oppilashuollolliseen tukeen koulunkäynnissään ja oppimisessaan. 

Juhlat Järjestämme juhlia - joihin vanhemmatkin voivat osallistua - jouluna, 
pääsiäisenä, kevätlukukauden päätöspäivänä sekä erikseen soviOavina 
kirkkovuoden juhlapäivinä. Vanhempia kutsutaan myös erilaisiin vapaa-
muotoisiin Talent-tapahtumiin, koulukirkkoihin ja luokkakohtaisiin oppi-
lasesityksiin.  

Oppilaan itsearvioinL lukuvuoden eri 
vaiheissa 

Oppilaan kanssa keskustellaan hänen itselleen antamista 
arvioista ja niiden perusteluista.

KeskiOymisen tukeminen Vähennetään yleistä hälyä, vältetään pulpegen siirtelyä ja 
kolisteluja, paikalta poistumisia sekä erilaisia ääntelyjä. 
Kiinnitetään huomiota istumajärjestykseen.

KäyOäytymisen ohjaaminen Hyvät tavat kunniaan: Järjestämme hyviin tapoihin liiOyviä 
teemaviikkoja ja osallistumme Opetushallituksen suosiOe-
lemaan tapakasvatusviikkoon.

Yhteistoiminnallinen oppiminen Suosimme parityöskentelyä ja ryhmätöitä.

Kuuntelemisen taito KeskiOyminen kuuntelemaan, oman puheenvuoron odot-
taminen.

Oppilaan oppimista vaikeuOavien seik-
kojen tunnistaminen

Esim. hahmoOamiseen ja lukivaikeuksiin liiOyvät tesLt

Ongelmaratkaisutaidot Puntaroimme kouluelämässä eteen tuleviin ongelmiin eri-
laisia ratkaisumalleja. Rohkaisemme rohkeuteen, luovuu-
teen ja sinnikkyyteen. 

Oppilaalle luontevan oppimistyylin tun-
nistaminen

Oppilasta ohjataan tunnistamaan itselleen mieluinen ja 
helpoin tapa oppia. Apuna käytetään erilaisia oppimistyyli-
testejä.
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Oulun krisLllisen koulun oppilashuoltotyötä on kuvaOu laajasL erillisessä oppilashuollon asiakirjassa 
(LIITE 3: Oulun krisLllisen koulun oppilashuollon suunnitelma). 

Koulun toimintakulOuuri ja sen toimintatavat edistävät koulun tehtävän vaaLmaa yhteistyötä ja yhdessä 
tapahtuvaa oppimista oppilaiden, opeOajien ja oppilaiden sekä koko henkilöstön välillä. Luokan sisäinen 
vuorovaikutuskulOuuri nähdään tärkeänä osana yleistä tukea, ja opeOajan tehtävänä onkin ohjata ryh-
mää toimimaan siten, eOä sen vuorovaikutus edistää jokaisen oppilaan oppimista.  

7.7.3 Tehoste1u tuki 

Mikäli yleisen tuen tukitoimet näyOävät riiOämäOömiltä, tuen tarve on säännöllistä ja oppilas tarvitsee 
samanaikaisesL useita tukimuotoja, siirretään hänet tehosteOuun tukeen. TehosteOu tuki järjestetään 
suunnitelmallisesL yhteistyössä huoltajien ja oppilasta opeOavien opeOajien kanssa oppilaan yksilöllis-
ten tarpeiden mukaisesL.  

Käytännön eteneminen tehosteOuun tukeen siirtymisessä: 

1. LuokanopeOaja/AineenopeOaja käy rehtorin ja erityisopeOajan kanssa keskustelua tarpeesta 
laaLa pedagoginen arvio. Keskusteluun osallistuvat myös huoltaja muita opeOajia tarpeen 
mukaan. Keskustelun pääOeeksi päätetään Pedagogisen pedagogisen arvion laaLmisesta ja 
siihen liiOyvistä työnjaoista.  

2. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jossa näkyy oppilaalle yleisessä tuessa anneOu tuki.  
3. Järjestetään pedagoginen palaveri, johon osallistuvat huoltajat ja pedagogisen arvion laaLmi-

seen osallistuneet opeOajat sekä oppilas tarviOaessa. Myös oppilashuollon ammaghenkilös-
töä osallistuu palaveriin, mikäli on tarpeellista tai heitä konsultoidaan valmistellun pedagogi-
sen arvion pohjalta.  

4. Päätös tehostetun tuen aloiOamisesta ja järjestelyistä käsitellään pedagogisen arvion pohjalta 
moniammaLllisessa yhteistyössä.  

5. Oppimissuunnitelma avataan ja laaditaan oppilasta opeOavien opeOajien yhteistyönä. Oppi-
missuunnitelmaan kirjataan opeOajien, kodin ja oppilaan yksilöidyt vastuut suunnitelman to-
teuOamisesta. Oppimissuunnitelmaa päivitetään lukuvuoden alussa ja silloin, kun tuen tar-
peessa tapahtuu muutoksia.  

6. Oppimissuunnitelma arvioidaan kerran lukuvuodessa. Tehostetun tuen aloiOaminen, järjestä-
minen ja tarviOaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään moniammaLllisesL 
yhteistyössä oppilashuollon ammaghenkilöiden kanssa. Tiedot kirjataan Wilman pedagogi-
seen arvioon ja oppimissuunnitelmaan. Näihin asiakirjoihin kirjataan vain pedagogisia asioita. 

Tehostetussa tuessa käytetään yleisen tuen muotoja, muOa tuki annetaan yleistä tukea säännöllisem-
pänä, syvällisempänä ja pitkäkestoisempana. Tehostetussa tuessa käytetään samanaikaisesL useampia 
tukimuotoja. Sitä annetaan pääsääntöisesL omassa opetusryhmässä. 

Yleisen tuen yhteydessä on kuvaOu Oulun krisLllisen koulun tukimuodot. Tehostetun tuen käytännön 
toimenpiteissä yleiseen tukeen tehdyt lisäykset on merkiOy lihavoituna: 

a) pienet opetusryhmät 

b) eriyOäminen 
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c) joustavat ryhmiOelyt 

d) samanaikais- ja Limiopetus 

e) tukiopetus 

f) osa-aikainen erityisopetus 

g) ohjaus- ja tukipalvelut 

h) kodin ja koulun yhteistyö   

i) oppimissuunnitelma 

j) oppilaanohjaus 

k) oppilashuollon tuki 

l) luokan kertaaminen 

a) Pienet opetusryhmät: Pienissä opetusryhmissä tehostetun tuen oppilaiden tarpeet otetaan huo-
mioon antamalla aikaa ja käyOämällä erilaisia opetusmenetelmiä.   

b) Eriy1äminen 

LAADULLISEN ERIYTTÄMISEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ:  

Oppisisällöt - Letojen ja taitojen vaaLmusten tasapainoOaminen oppilaan 
valmiuksien kanssa 

- eritasoiset teksLt ja tehtävät; eritasoiset läksyt/tunLtehtävät 
- opeteOavan aineksen laajuuden ja syvyyden vaihtelu 
- teoreegsuuden ja käytännöllisyyden vaihtelu 
- erityistarpeeseen kohdennetut lisäharjoiOeet 
- kiinnostuksen kohteiden hyödyntäminen  
- konkreLsoiminen (kaaviot, symbolit, kuvat, tekeminen) 
- selkomateriaalit ydinasioista 
- äänikirjat 
- erityistarpeeseen kohdennetut lisäharjoi1eet

Oppimisprosessi - ohjeistaminen eri tavoin 
- itseohjautuvuuden vaihtelu 
- alleviivaaminen, Livistelmien laaLminen 
- työskentelytaitojen ohjaaminen (tuetaan oppilasta Ledostamaan, miten 

hän oppii parhaiten) 
- vaaLmusten soviOaminen oppilaan työtahLin 
- tunnin strukturoiminen, tavoiOeet opiOavalle asialle selkeäsL
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c) Joustavat ryhmi1elyt 

JOUSTAVAN RYHMITTELYN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ:  

Tuotos - kokeiden jakaminen osiin 
- kokeiden suoriOaminen eri Llassa 
- osaamisen ilmaiseminen vaihtoehtoisella tavalla (esim. Letokoneella) 
- toiminnanohjaus kokeessa 
- tavoi1eiden eriy1äminen 
- suulliset kokeet tai suulliset osiot kokeessa 
- oppimistuloksia arvioidaan myös kesken oppimisprosessin, jo1a op-

pimisen puu1eita voidaan täydentää yksilöllises0. 

Oppimisympäristö - erilaiset ryhmiOelyt 
- tukimateriaalit, erilliset Llat 
- internet -ympäristön hyödyntäminen, opetusohjelmat, pelit 
- oppimista tukeva istumajärjestys luokassa 
- opeOamiseen ja oppimiseen käyteOävän ajan varioiminen 
- apuvälineiden käy1äminen 

Yhteistoiminnallinen ryh-
mätyöskentely

- Tilapäisryhmät, joita on muodosteOu yhtä tehtävää varten.  
a) Vuosiluokkarajat yliOävät teemapajat (esim. matemaLikassa ker-
tolasku- ja päässälaskupajat, äidinkielessä tarinatuvat). Tukea tar-
vitsevia oppilaita ohjataan ja eriytetään ryhmäjaossa. 

b)  Suur- ja pienryhmät vuosiluokilla 0-2, 3-4, 5-6 ja 7-9 

c) Luokkakohtaiset ryhmät  

- Projek=luonteiset ryhmät, joiden kesto on muutamista päivistä 
muutamiin viikkoihin. Esim. koko koulua yhdistävät projekLt: vas-
tuut on jaeOu vuosiluokkakohtaisesL koulun luokkien kesken 

- Ko=ryhmät toimivat useita kuukausia, kenLes koko lukuvuoden. 
Englannissa, ruotsissa ja matema0ikassa oppilailla on mahdolli-
suus kerrata ja paikata oppimispuu1eita alemman vuosikurssin 
oppitunneilla.

Oppimistyylien mukaan: - akLivinen osallistuja (akLvisL): hallitsee useita erillisiä prosesseja 
samanaikaisesL --> vastuuta projekteissa ja ryhmätöissä 

- käytännön toteuOaja (pragmaaLkko): välitön käytäntöön sovelta-
minen, kokeileminen ja tekemällä oppiminen  

- looginen ajaOelija (teoreeLkko): perinteinen koulumuotoinen, 
opeOajajohtoinen opetus 

- harkitseva tarkkailija (pohdiskelija): itsenäinen työskentely 
Erilaisten oppimistyylitesLen tekeminen. 

Oppilasta ohjataan tunnistamaan itselleen luontaista tapaa oppia 
ja hyödyntämään tätä 0etoisuu1a. 
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d) Samanaikaisopetus 

SAMANAIKAISOPETUKSEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ:  

e) Tukiopetus on tehostetussa tuessa pitkäaikaista ja säännöllistä tukea oppilaalle, joka tarvitsee tu-
kea oppimiseensa. Sen avulla voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakkoon. Tukiopetuksessa oppilas 
saa yksilöllisiä tehtäviä, yksilöllistä aikaa sekä ohjausta. Tehostetun tuen tukiopetusta antavat erityis-
luokanopeOaja, luokanopeOaja tai aineenopeOaja. Se toteutetaan yksilöopetuksena, ryhmäopetukse-
na tai samanaikaisopetuksena. Aloite tukiopetuksen järjestämiseen tulee oppilaalta itseltään, opeOa-
jalta tai oppilaan huoltajalta. Informoimme huoltajia koulun tukiopetusjärjestelyistä.  

Oulun kris0llisen koulun tehostetun tuen oppilaita ohjataan myös tehostetus0 koulupäivän jälkeen 
järjeste1ävään ns. läksyparkkiin, jossa tehdään läksyjä luokanopeOajan valvomana ja tarviOaessa oh-
jaamana. Läksyparkkitoimintaan järjestämme neljänä päivänä viikossa. 

f) Osa-aikainen erityisopetus 

OSA-AIKAISEN ERITYISOPETUKSEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ:  

Avustava opetus Toinen opeOaja opeOaa toisen opeOajan kiertäessä ohjaamassa yksilöllisesL 
tukea tarvitsevia. Toinen ope1aja antaa tehoste1ua tukea tarvitsevalle yleistä 
tukea enemmän aikaa, ope1aa asioita konkreeZsemmin ja käy1ää opetusta 
tukevia apuvälineitä.

Rinnakkaisopetus OpeOajilla on omat rinnakkaisryhmät luokassa; käytössä voi olla myös työase-
mat ja pysäkit. Ryhmillä on samat oppimistavoi1eet, mu1a toista ryhmää 
voidaan eriy1ää 0lapäisen tasoryhmän periaa1eella. Tehostetun tuen oppi-
las saa opetusta ryhmässä, jossa opetuksessa käytetään enemmän opetusta 
tukevia välineitä ja jonka ryhmäkoko on toista ryhmää pienempi. 

Täydentävä opetus TunLsuunnitelma on jaeOu osiin opeOajien kesken; opeOajat opeOavat peräk-
käin vaihdellen opetusvastuutaan. Kuunteluvuorossa oleva ope1aja voi antaa 
tehostetun tuen oppilaalle samanaikaises0 avustavaa opetusta. 

Tiimiopetus OpeOajat vaihtavat vapaasL, spontaanisL opetusvuorojaan.

Luokkakohtaiset seulon-
nat

Tuen tarpeita kartoiOavien tesLen tekeminen kaikille vuosiluokil-
le.

Oppilaskohtaiset tapaa-
miset

Lievien lukihäiriöiden ja hahmoOamisvaikeuksien korjaaminen, 
toiminnanohjaustaitojen ja opiskelutekniikkojen harjoiOelu, oppi-
laan tukeminen sosiaalisissa taidoissa ja tunne-elämän vaikeuk-
sissa, puheopetuksessa äännevirheiden korjaaminen, lyhyet tuki-
jaksot eri oppiaineissa. Kyseissä toimissa erityisopetuksen tehos-
te1u tuki on säännöllisempää ja pitkäaikaisempaa.

Luokkatunnit erityistee-
moista

Lasten ja nuorten elämään liiOyvien erityiskysymysten käsiOele-
minen (koulukiusaaminen, oppimisvaikeudet)
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g) Tukipalvelut 

TUKIPALVELUIDEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ: 

Samanaikaisopetus- ja 
joustavat ryhmät

Luokan- tai aineenopeOajan anneOava tuki luokkatyöskentelyssä.

Vanhempainillat Lasten ja nuorten elämään liiOyvien erityiskysymysten käsiOele-
minen (esim. koulukiusaaminen, oppimisvaikeudet).

Koulunkäynninohjaaja HuolehLi oppilaan avustamisesta ja ohjaamisesta oppi-, väli- ja ruokatun-
nin aikana sekä tarviOaessa kuljetusten yhteydessä. Ohjaaja voi huolehLa 
myös oppilaan apuvälineistä, lääkkeistä, hygieniasta ja oppimisympäris-
töstä. Koulunkäynninohjaaja huomioi tehostetun tuen oppilasta yleistä 
tukea yksilöllisemmin o1aen hänet henkilökohtaiseen ohjaukseen tar-
vi1aessa myös luokka0lan ulkopuolelle.

KoulukuraaOoritapaami-
set

Oppilailla on mahdollisuus käydä juOelemassa mieltään askarruOavista 
asioista koulukuraaOorin kanssa. Keskustelu toimii itsessään tukimuotona, 
muOa nostaa esille myös muita tuen tarpeita.

KouluLloissa oppilaille 
pideOävät terapiat

Järjestämme tarviOaessa koulullamme rauhallisen Llan koulun ulkopuolis-
ten tahojen antamille erilaisille oppilaskohtaisille terapiamuodoille.

PäiväkoL Esiopetuksessa olevilla on mahdollista siirtyä koulupäivän jälkeen päiväko-
Lin.

Kerhotoiminta Koulullamme on runsaasL monipuoliseen liikuntaan, luovaan ilmaisuun ja 
käden taitoihin kannustavia kerhoja. Läksyparkki on avoin kaikille, muOa 
sinne ohjataan ennen kaikkea niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia huolehLa 
koLtehtävistään. Tehostetun tuen oppilaita ak0voidaan harrastamaan; 
oppilasta voidaan vanhempien suostumuksella ohjata jäämään läksy-
parkkiin.

Aamu- ja 
iltapäivätoiminta

Toiminta alkaa klo 7.30 ja pääOyy klo 16.30 muodostaen koulun kasvatus- 
ja opetustavoiOeiden kanssa yhtenäisen toimintakokonaisuuden. Apip-
toimintaan voivat osallistua kaikki oppilaat vuosiluokilla 1-4. Tehostetun 
tuen oppilaita suositellaan osallistumaan iltapäivätoimintaan, koska 
koulumme koulunkäynninohjaajat pystyvät tarvi1aessa jatkamaan hei-
dän kanssaan koulupäivän aikana kesken jääneitä tehtäviä ja projekteja. 

Kummi- ja 
tukioppilastoiminta

Koulumme oppilaita osallistuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton kummi- 
ja tukioppilaskoulutuksiin ja toimivat saamansa ohjeistuksen pohjalta niin 
kummi- kuin tukioppilaina. Ylempien luokkien kummi- ja tukioppilaat 
avustavat tehostetun tuen oppilaita (esim. sitovat luis0mennauhat, 
kuuntelevat lukuharjoituksia, ohjaavat välitun0leikkeihin). 

SenioriopeOajat OpeOajien avustajina käy ajoiOain eläkkeelle hiljaOain siirtyneitä opeOa-
jia, senioriopeOajia. Senioriope1ajat antavat oppilaan ope1ajan ohjeis-
tamana kahdenkeskistä erityistä aikaa ja vuosikymmenten kokemuksen.
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h) Kodin ja koulun yhteistyö 

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ: 

i) Koulumme kaikille oppilaille laaditaan yleisenä tukena oma kehiOymissuunnitelma. Tehostetun tuen 
oppilaalle oppimissuunnitelman laa0minen on velvoite. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan 
vahvuudet, yleisen tuen tavoiOeet sekä tuen järjestäminen ja seuranta yksiOäisen oppilaan kohdalla 
(lisää luvussa 4.5.1). 

j) Oppilaanohjauksella ohjataan oppilasta oppiaineiden opiskelussa, häntä autetaan kehiOämään opis-
kelun ja oppimisen taitoja sekä ehkäisemään ennakolta opintoihin liiOyvien ongelmien syntymistä. Sii-

VanhempainvarLt LuokanopeOajat ja luokanvalvojat järjestävät sekä syys- eOä kevätluku-
kaudella oppilaiOensa vanhemmille tapaamisen, jossa voidaan lyhyesL 
käydä oppilaan senhetkiset kuulumiset. 

Vanhempainillat Koulu järjestää sekä syys- eOä kevätlukukaudella yhden koulun yhteisen 
vanhempainillan, jolloin teemana on ajankohtaan liiOyvät keskeiset asiat 
(opetusjärjestelyt, opetussuunnitelma, kasvuun ja oppimiseen liiOyvät 
kysymykset). 

Luokkakohtaiset vanhem-
painillat

Kaikki luokat pitävät vähintään kerran lukuvuodessa luokkakohtaisen 
vanhempainillan, jossa keskustellaan luokkakohtaisista asioista (esim. 
luokkaretket) 

Ns. vanhempainkoulut KeskusteluLlaisuuksia kasvatuksellisista kysymyksistä asiantunLja-alus-
tusten pohjalta järjestetään muutaman kerran lukuvuodessa. Tehostet-
tua tukea saavien oppilaiden vanhempia kannustetaan osallistumiseen 
erityises0 silloin, kun teemana on koulunkäynnin tukeminen.

Toimintapäivät Järjestämme lukuvuosiOain henkilökunnan, oppilaiden ja heidän van-
hempiensa toimintapäiviä, jotka rakentuvat liikunnan ja käden taitojen 
ympärille. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua myös koulun vuosisii-
vouksiin ja myyjäisjärjestelyihin. 

Infoillat Esikoulutulokkaiden, koulutulokkaiden tutustuminen kouluun ja koulun 
tutustuminen heihin ja heidän vanhempiin.

KouluLedoOeet LukuvuosiLedoOeet, toimintakohtaiset erityisLedoOeet, 

oppilaskohtaiset LedoOeet (tukiopetus, jälki-istunto yms.)

Reissuvihko / Wilma, 
puhelut, sähköposLt, 
teksLviesLt, todistukset, 
raporLt, kokeiden kuit-
taamiset

Välitöntä yhteydenpitoa oppilaan vanhempien ja opeOajan välillä. Te-
hostetun tuen oppilaiden kanssa pidetään yhtey1ä säännöllises0 ja 
aina, kun siihen on puolin tai toisin tarve1a. 

Juhlat Järjestämme juhlia - joihin vanhemmatkin voivat osallistua - jouluna, 
pääsiäisenä, kevätlukukauden päätöspäivänä sekä erikseen soviOavina 
kirkkovuoden juhlapäivinä. Vanhempia kutsutaan myös erilaisiin vapaa-
muotoisiin Talent -tapahtumiin, koulukirkkoihin ja luokkakohtaisiin oppi-
lasesityksiin.  
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hen liiOyy oppilaan itseluoOamuksen, persoonallisen kasvun ja kehityksen sekä osallisuuden tukemi-
nen. Ohjauksen merkitys korostuu koulunkäynnin nivelvaiheissa sekä opintoihin liiOyviä valintoja teh-
täessä (lisää luvussa 7.2.1). 

OPPILAANOHJAUKSEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ: 

k) Oppilashuoltotyöhön kuuluu opetustoimen oppilashuollon lisäksi kansanterveyslaissa säädeOy kou-
luterveydenhuolto ja lastensuojelulain mukainen kasvatuksen tukeminen. Oppilailla on oikeus ja mah-
dollisuus kaikkeen tarviOavaan oppilashuollolliseen tukeen koulunkäynnissään ja oppimisessaan.  

Oppilaan itsearvioinL lukuvuoden eri 
vaiheissa 

Oppilaan kanssa keskustellaan hänen itselleen antamista ar-
vioista ja niiden perusteluista. Oppilasta autetaan 0edosta-
maan omaa oppimistaan (itsereflek0o) itsearvioinnin ja siitä 
saadun palau1een avulla.

KeskiOymisen tukeminen Vähennetään yleistä hälyä, vältetään pulpegen siirtelyä ja 
kolisteluja, paikalta poistumisia sekä erilaisia ääntelyjä. Kiinni-
tetään huomiota istumajärjestykseen. Tukea tarvitsevalle 
oppilaalle valitaan istumapaikka, jossa huomio häiriöteki-
jöihin on mahdollisimman vähäistä. Koulunkäynninohjaajan 
ohjaamana hänelle järjestetään keski1ymisharjoituksia.

KäyOäytymisen ohjaaminen Hyvät tavat kunniaan: Järjestämme hyviin tapoihin liiOyviä 
teemaviikkoja ja osallistumme Opetushallituksen suosiOele-
maan tapakasvatusviikkoon.

Yhteistoiminnallinen oppiminen Suosimme parityöskentelyä ja ryhmätöitä. Tukea tarvitsevat 
oppilaat otetaan huomioon ryhmänjaossa.

Kuuntelemisen taito KeskiOyminen kuuntelemaan, oman puheenvuoron odoOa-
minen. 

Oppilaan oppimista vaikeuOavien 
seikkojen tunnistaminen

Esim. hahmoOamiseen ja lukivaikeuksiin liiOyvät tesLt. Oppi-
lasta ohjataan toimintaterapiaan ja annetaan lukivaikeuk-
sien voi1amiseen lii1yvää opetusta. 

Ongelmaratkaisutaidot Puntaroimme kouluelämässä eteen tuleviin ongelmiin erilai-
sia ratkaisumalleja. Rohkaisemme rohkeuteen, luovuuteen ja 
sinnikkyyteen. 

Oppilaalle luontevan oppimistyylin 
tunnistaminen

Oppilasta ohjataan tunnistamaan itselleen mieluinen ja hel-
poin tapa oppia. Apuna käytetään erilaisia oppimistyyliteste-
jä. 

Yhteistyötahoja Erityisen tuen keskus: koulupsykologipalvelut 
Perheneuvola 
Sosiaali- ja perhepalvelut 
OYS – Oulun Yliopistollinen Sairaala (sairaalakoulu) 
Yksityiset palveluntuo1ajat: toimintaterapia, puheterapia. 
Lastenpsykiatrin konsultoiminen



 173

Oulun krisLllisen koulun oppilashuoltotyötä on kuvaOu laajasL erillisessä oppilashuollon asiakirjassa 
(LIITE 3: Oulun krisLllisen koulun oppilashuollon suunnitelma). 

Yleistä tukea enemmän tarvitsevan oppilaan pedagoginen arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä, 
jossa arvioidaan tarve tehostetun tuen piiriin siirtymisestä, päätetään tuen aloi1amisesta ja järjes-
tämisestä. 

l) Luokan kertaaminen 

Oppilas voidaan jäOää vuosiluokalle, jos hän ei ole opintojen aikana eikä erillisessä kokeessa suoriOa-
nut eri aineiden opintoja hyväksytysL tai jos sitä on oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi pideOä-
vä tarkoituksenmukaisena. Luokankertaamista suositellaan käyteOävän silloin, kun oppilaan oppimi-
seen liiOyviä ongelmia pidetään Llapäisinä ja lisäharjoituksen avulla korjaOavina. Ennen luokan ker-
taamista oppilaalle on anneOu yleisen tai tehostetun tuen tukimuotoja ja tehty yhteistyötä huoltajien 
kanssa.  

Oppilaan edistymistä arvioidaan säännöllisesL yhdessä huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa. 
LuokanopeOaja tai -valvoja kutsuu huoltajat koululle arvioinLkeskusteluun. Koululla käydään jatkuvaa 
pedagogista keskustelua oppilaan edistymisestä. Jos oppilaan Llanne muuOuu, oppimissuunnitelma 
tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen tarveOa. Mikäli oppilas ei enää tarvitse tehosteOua tukea, hän 
siirtyy yleisen tuen piiriin pedagogisen arvion ja oppilashuoltoryhmän päätöksen perusteella. Jos taas 
tehosteOu tuki ei riitä, aloitetaan prosessi erityiseen tukeen siirtämisestä. Prosessia johtaa rehtori yh-
dessä erityisluokanopeOajan ja luokanopeOajan / -valvojan kanssa. 

4. Erityinen tuki 

Erityisen tuen käytännön järjestäminen 
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta perusopetuslaissa määritellystä tuesta. Erityi-
sopetus järjestetään oppilaan edun mukaisesL ensisijaisesL muun opetuksen yhteydessä. Oulun krisLl-
lisessä koulussa ei ole omaa opetusryhmää erityistä tukea tarvitseville. Heidät integroidaan yleisope-
tuksen ryhmään ja ympärille rakennetaan riiOävä tuki. 

Oulun krisLllisen koulun yleisen ja tehostetun tuen muotoja on kuvaOu aiemmin tässä luvussa yleisen 
ja tehostetun tuen yhteydessä, joten niiden tarkempaan esiOelyyn tässä yhteydessä ei ole enää tarvet-
ta:  

a) pienet opetusryhmät 

b) eriyOäminen  

c) joustavat ryhmiOelyt   

d) samanaikais- ja Limiopetus 

e) tukiopetus 

f) osa-aikainen erityisopetus  

g) ohjaus- ja tukipalvelut 
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h) kodin ja koulun yhteistyö 

i) oppimissuunnitelma 

j) oppilaanohjaus 

k) oppilashuollon tuki 

l) luokan kertaaminen 

Pedagogisen selvityksen laadintaan lii1yvät käytänteet 
Erityisen tuen päätös tehdään moniammaLllisesL laaditun pedagogisen selvityksen ja mahdollisten 
muiden asiantunLjalausuntojen perusteella Oulun krisLllisen koulun johtokunnassa, kun huoltajaa ja 
oppilasta on kuultu. Monialaiseen oppilashuoltoryhmään voi kuulua  

Oppilaan opetuksesta vastaavat opeOaja laaLvat kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemises-
tä. OpeOajien selvitysten pohjalta oppilaalle kootaan pedagoginen selvitys. Selvityksen laaLi erityisluo-
kanopeOaja yhdessä luokanopeOajan tai luokanvalvojan kanssa yhteistyössä muiden oppilasta opeOa-
vien opeOajien kanssa. OpeOajat voivat halutessaan konsultoida oppilashuollon ammaghenkilöstöä 
(terveydenhoitaja, psykiatrian erikoislääkäri, koulukuraaOori, psykologi). Selvityksen laaLmisessa käyte-
tään tarviOaessa apuna psykologiseen, lääkeLeteelliseen tai sosiaaliseen arvioon perustuvia lausuntoja. 
Selvitykset kirjataan Wilmaan pedagogisen selvityksen lomakkeeseen.   

Pedagogisessa selvityksessä todetaan oppilaan vahvuudet sekä kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen 
liiOyvät pulmat. Selvitysten perusteella esitetään arvio siitä, millaisia pedagogisia ja/tai oppilashuollolli-
sia järjestelyitä oppilas tarvitsee kasvun ja oppimisen tukemiseksi.  

Oppilaan ja huoltajan kuulemiseen lii1yvä mene1ely 
Erityisen tuen aloiOaminen ja tuen järjestelyt käsitellään pedagogisen selvityksen pohjalta Tsempparis-
sa, Oulun krisLllisen koulun yksilökohtaisessa moniammaLllisessa oppilashuoltoryhmässä. Palaveri 
toimii myös huoltajien kuulemisLlaisuutena, johon huoltajat ja oppilas kutsutaan.  Huoltajat kutsutaan 
asiaan laaditun kirjallisen kaavakkeen pohjalta, jonka myötä he pystyvät vaikuOamaan siihen, keitä op-
pilashuollon ammaghenkilöitä osallistuu käsiOelemään heidän lapsensa asioita. Huoltajat vastaavat 
kutsuun allekirjoiOamalla ja toimiOamalla kaavakkeen koululle.  

Erityisen tuen päätöksen tekeminen 
Rehtori tutustuu oppilaasta laadiOuun pedagogiseen selvitykseen ja tekee esityksen johtokunnalle op-
pilaan siirtämisestä erityiseen tukeen. Päätös erityisestä tuesta on hallinnollinen: kirjallisen päätöksen 
tekee Oulun krisLllisen koulun johtokunta oppilashuoltoryhmän aloiOeesta ja rehtorin esiOelystä.  

Pedagogisessa selvityksen ja erityisen tuen päätöksen lopputulos voi olla myös se, eOä Oulun krisLlli-
nen koulu ei pysty tarjoamaan oppilaalle tämän tarvitsemaa erityistä tukea. Tällöin ollaan yhteydessä 
oppilaan asuinkuntaan, joka pääOää erityisen tuen antamisesta ja osoiOaa oppilaalle sopivan opiskelu-
paikan (PoL 17§ 5 mom. /642/2010). Käytännössä tämän kaltaiset siirtymiset oman asuinkunnan erityi-
sen tuen piiriin tarkoiOavat siirtymistä joustavaan perusopetukseen tai kokoaikaiseen erityisopetuk-
seen. Yhteydenotosta oppilaan asuinkuntaan vastaa rehtori tai oppilashuoltotyöhön osallistuva erityis-
luokanopeOaja.  
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Oulun krisLllisen koulun johtokunnan tekemän erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle siis laadi-
taan 

m) HOJKS ja hän jatkaa kris0llisessä koulussa tai hänet siirretään asuinkuntansa 

n) joustavaan perusopetusryhmään tai  

o) kokoaikaiseen erityisopetukseen 

HOJKS:in laaLmisen vastuu siirtyy tällöin uudelle koululle. Oulun krisLllinen koulu tekee läheistä yhteis-
työtä Oulun kaupungin erityisopetuksesta vastaavan aluekoordinaaOorin kanssa aina, kun erityistä tu-
kea tarvitseva oppilas siirtyy krisLllisestä koulusta kaupungin kouluun tai kaupungin koulusta krisLlli-
seen kouluun. 

Erityisiin tukitoimiin kuuluu myös erityiskoulujen konsultaaLot ja tukijaksot sairaalakoulussa. Tukijak-
son aikana oppilaaseen ja tämän huoltajiin sekä hänelle nimeOyyn erityiskoulun vastuuopeOajaan pi-
detään jatkuvaa yhteyOä osallistuen pyydeOynä mm. verkostopalavereihin. Tukijakson aikana oppilaan 
on mahdollista palata oman koulun kouluarkeen joustavasL esimerkiksi LeOyinä viikonpäivinä tai osal-
listuen vain LeOyihin oppiaineisiin.  

Erityisen tuen päätöksen tarkistaminen 
Erityisen tuen päätös tarkistetaan aina kun oppilaan tuen tarve muuOuu - kuitenkin ainakin 2. vuosi-
luokan jälkeen ja ennen siirtymistä 7. vuosiluokalle. Tarkistamista varten laaditaan uusi pedagoginen 
selvitys, jonka myötä erityinen tuki jatkuu tai se lopetetaan, jolloin oppilas siirtyy tehosteOuun tukeen.  

Toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lope1aa ja tuki jatkuu tehoste1una tukena 
Mikäli pedagogisen selvityksen perusteella oppilaalla ei ole enää erityisen tuen tarvetta, päätös sen lopet-
tamisesta tehdään kirjallisena hallintopäätöksenä. Oppilaan opetus jatkuu päätöksen jälkeen tehostettu-
na tukena. Tehostetun tuen oppimissuunnitelma laaditaan mahdollisimman pian. 

HOJKSin laadintaan, arvioin0in ja tarkistamiseen lii1yvät käytänteet 
Erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjes-
tämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jonka laaLi erityisluokanopeOaja yhteistyössä luokan- ja/tai ai-
neenopeOajien sekä huoltajan kanssa. HOJKS on oppilaan oppimiseen ja kehitykseen liiOyvä tavoite-
suunnitelma sekä suunnitelma pedagogisista menetelmistä ja muista tarviOavista tukitoimista. Siihen 
kirjataan yksilöllisteOyjen aineiden sisällöt ja tavoiOeet. HOJKS:n laaLmisessa hyödynnetään oppilaalle 
aiemmin tehtyä pedagogista arviota ja oppimissuunnitelmaa. 

HOJKSin laaLmista ja tarkistamista seurataan Tsempparissa, yksilökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. 
Suunnitelma tulee päiviOää vähintään kerran lukuvuodessa tai tuen tarpeen tai oppisisältöjen muut-
tuessa. 

Oppimäärän yksilöllistämiseen lii1yvät toimintatavat osana pedagogisen selvityksen laadintaa, eri-
tyisen tuen päätöstä ja HOJKSin laa0mista 
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Pedagogiseen selvitykseen on jo kirjaOu ne oppiaineet, joissa oppilaan edun mukaisesL olisi siirtyä yk-
silölliseen oppimäärään. HOJKSiin kirjataan yksilöllisteOävistä oppiaineista tarkat tavoiOeet, sisällöt, 
toteuOamistavat sekä arvioinLmenetelmät. Kirjaukset tehdään erityisopeOajan, aineOa opeOavan 
opeOajan ja huoltajien yhteistyössä. 

Yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnas-
sa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 
Pedagogisen selvityksen, HOJKSin laadinnan, erityisen tuen järjestämisen sekä tuen vaikutusten seu-
ranta ja arvioinL on jo kuvaOu tässä luvussa. Rehtori vastaa yhdessä erityisopeOajan kanssa erityisope-
tuksen käytännön järjestelyistä HOJKS:ssa aseteOujen tavoiOeiden mukaisesL.  

LiiOeessä 20 (Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liiOyvää yhteistyötä, vastuuta ja työnjakoa) on kuvat-
tu johtosääntömme perusteella ammagaloiOain jakautuvia vastuita.  

Mene1elytavat mahdollisten asiantun0jalausuntojen käytössä  
Huoltajien kanssa sovitaan lausuntojen lukemisesta, käytöstä ja säilyOämisestä. Mikäli asiantunLja-
lausunto on pedagogisen selvityksen tai HOJKSin perusteena, säilytetään sitä koulun arkistossa siihen 
asL, kunnes oppilaan oppivelvollisuudesta on kulunut kymmenen vuoOa. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen  
PidenneOy oppivelvollisuus alkaa ennen kouluikää, ja koulu voi olla mukana prosessissa nivelvaiheen 
yhteistyössä. Vastuu prosessista on varhaiskasvatuksella. Koulussa oppilas siirretään erityiseen tukeen, 
mikäli viranhalLjapäätöksiä ei ole sitä ennen tehty. Sen jälkeen oppilas on erityisen tuen piirissä, ja 
toimitaan erityisen tuen ohjeiden mukaan. Jos erityisen tuen antamisen lopeOamisesta tehdään pää- 
tös, samalla tehdään päätös myös pidennetyn oppivelvollisuuden pääOämisestä. Toisaalta pidenneOy 
oppivelvollisuus voidaan pääOää, vaikka erityisen tuen antamista jatketaan. 

5. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot: tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

Tukiopetus 
Oppilaalla, joka on LlapäisesL jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytai-
kaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Sen antamista ohjaa huolenpito yksiOäisestä oppilaasta, 
mikä näkyy toimina oppilaan oppimisen edistämiseksi ja vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi. Tukiope-
tusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla.  

Tukiopetusta annetaan aina kun siihen ilmenee tarveOa - niin usein ja niin laajasL kuin oppilaan suoriu-
tumisen kannalta on tarpeen. Tukiopetusta voi pyytää oppilaan huoltaja tai oppilas itse. Jos opeOaja 
havaitsee oppilaan tukiopetustarpeen, hän ilmoiOaa asiasta oppilaalle ja tämän huoltajalle ja yhdessä 
sovitaan tukiopetusjärjestelyistä, tavoiOeista ja toteutuksesta. Tukiopetusta antaa joko oma luokan-
opeOaja, erityisluokanopeOaja, aineenopeOaja tai osana yleistä tukea opeOajan ohjaamana koulun-
käynninohjaaja. Tehostetun tuen aikana tukiopetusta antavat vain opeOajat. Tukiopetusta antaa ensisi-
jaisesL kyseisen aineen opeOaja. 

Tukiopetus on eriyOämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesL suunnitellut tehtävät, ajankäyOö ja 
ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä käytetään monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avul-
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la voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opiOavaa asiaa. Tukiopetuskäytänteitä ovat yksilöllinen opetus, 
joustava ryhmiOely ja samanaikaisopetus. Tukiopetus toteutuu joko ennen koulupäivää, sen jälkeen tai 
sillä tunnilla, jossa oppimisvaikeuksia ilmenee. ErityisopeOajaa ja koulunkäynninohjaajia käytetään hy-
vinkin joustavasL akuuOeihin tuen tarpeisiin.  

Tukiopetusta tarvitsevia oppilaita ohjataan Oulun krisLllisessä koulussa tarviOaessa myös koulupäivän 
jälkeen järjesteOävään ns. läksyparkkiin, jossa tehdään koulunkäynninohjaajien valvomana ja tarvit-
taessa ohjaamana läksyjä. Läksyparkkitoimintaan järjestetään kaikkina koulupäivinä. LuokanopeOajat tai 
erityisopeOaja voivat antaa läksyparkin pitäjille tukiopetuksessa käyteOävää materiaalia ja ohjeistaa 
oppilaan tarvitsemasta tukiopetustarpeesta.  

Oulun krisLllisessä koulussa oppilaalla on myös mahdollisuus osallistua ylimääräisenä oppilaana mate-
maLikan ja englannin kielen opintoihin alemman vuosiluokan oppitunneilla, mikäli vanhemmat sitä 
pyytävät ja opeOajat näkevät sen tarpeelliseksi.  

Oulun krisLllisen koulun johtokunta pääOää vuosiOain tukiopetusresursseista. Rehtori vastaa tukiope-
tusjärjestelyistä. 

Osa-aikainen erityisopetus 
Osa-aikainen erityisopetus perustuu oppilaan tarpeisiin ja se voi olla ennaltaehkäisevää, kuntouOavaa 
tai korjaavaa. Se voi olla myös jaksoOaista tai lyhytaikaista.  

Oulun krisLllinen koulu antaa osa-aikaista erityisopetusta kaikilla tuen tasoilla erityisopeOajan toimesta 
oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään. Erityisopetuksen tavoiOeet ja sisäl-
löt suunnitellaan yhdessä oppilaan muiden opeOajien kanssa. Pääpaino osa-aikaisessa erityisopetuk-
sessa on puheeseen, lukemiseen, kirjoiOamiseen ja matemaLikkaan liiOyvissä vaikeuksissa. Osa-aikai-
sen erityisopetuksen tarve selviää luokan- ja/tai aineenopeOajan opetuksen yhteydessä. TarveOa selvi-
tetään myös suunnitelmallisilla kielellisiä ja matemaagsia taitoja miOaavilla kartoituksilla. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan Oulun krisLllisessä koulussa joustavin järjestelyin yksilöopetuk-
sena, muOa myös samanaikaisopetuksena ja useamman oppilaan muodostamassa ryhmässä. Luokan-
opeOaja/luokanvalvoja ja erityisopeOaja sopivat tapauskohtaisesL, kuka LedoOaa osa-aikaisesta erityi-
sopetuksesta huoltajia. Erityisopetuksessa voidaan antaa erillisiä koLtehtäviä. Yhteistyö kodin kanssa 
on tärkeää.  

Tehostetun ja erityisen tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen määrää lisätään oppimissuunnitel-
maan ja HOJKS:iin kirjatulla tavalla. Koska koulumme erityisen tuen piirissä olevat oppilaat ovat in-
tegroituna yleisopetuksen ryhmään, on osa-aikaisen erityisopetuksen riiOävä tarjoaminen tärkeää. Sen 
vaikutusta ja riiOävyyOä arvioidaan mm. HOJKS-palavereissa yhdessä huoltajien kanssa. Osa-aikaisen 
erityisopetuksen tavoiOeet ja sisällöt erityisen tuen aikana kirjataan HOJKS:iin. Tehtävästä vastaa kou-
lun erityisluokanopeOaja. 

TavoiOeiden toteutumista ja osa-aikaisen erityisopetuksen riiOävyyOä arvioidaan säännöllisesL erityis-
luokanopeOajan johdolla. Erityisopetus pääOyy, kun sen tarve loppuu. 

6. Tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin lii;yvät hallinnolliset käytän-
teet ja päätöksenteko 
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Oulun krisLllisessä koulussa päätetään ja suunnitellaan tapauskohtaisesL yhteistyössä eri asiantunLjoi-
den ja huoltajien kanssa oppilaan tarvitsemat tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Samoin päätetään myös 
muista opetuspalveluista ja oppilaan tarvitsemista erityisistä apuvälineistä. 
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LUKU 8 OPPILASHUOLTO  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsiOeistön 
sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsiteOä oppilas ja op-
pilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsiOeellä opetuksen järjestäjä .  108

 
Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuOuessa oppilashuollosta on 
tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liiOyy läheisesL koulun kasvatus- ja 
opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus . 109

Oppilaalla on oikeus saada maksuOa sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyt-
t ä ä

. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 110

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 
kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesL ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä 
tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtai-
seen oppilashuoltoon.  Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä oh111 -
jaavat luoOamuksellisuus, kunnioiOava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osalli-
suutensa tukeminen.  

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liiOyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelija-
huoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaaOeista, opetustoimeen kuulu-
van oppilashuollon tavoiOeista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuolto-
suunnitelman laaLmisesta. Opetuksen toteuOamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta 
määrätään perusteiden luvussa 7 . 112

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kans-
sa siten, eOä siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus . Oppilashuoltoa toteutetaan yhteis113 -
työssä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa oOaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. TarviOaessa 
yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.  Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa 114

havaiOuihin 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 henkilökunnal-

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.108

 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989109

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom. 110

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom. 111

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 §112

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 1 mom. 113

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 4 mom. ja 18 § 1 mom. 114
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la.  Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraaOoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palve115 -
lut . Näiden asiantunLjoiden tehtävät liiOyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja 116

tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, eOä ne ovat helposL saatavilla . Palvelut järjestetään lain edel117 -
lyOämässä määräajassa .  118

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan Leto käyteOävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohja-
taan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja . Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuol119 -
lossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta LedoOaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja 
edesauOaa palveluihin hakeutumista. Eri ammagryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsul-
taaLo on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa. 

Oppilashuollon tavoiOeet, tehtävät ja toteuOamisen periaaOeet muodostavat esiopetuksesta toisen 
asteen koulutukseen uloOuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdiOaessa 
oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan 
terveyOä, hyvinvoinLa ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toi-
mintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. KehiOämistyö edellyOää oppi-
lashuollon suunnitelmallista arvioinLa . 120

Oppilashuoltoryhmät  121

Opetuksen järjestäjä aseOaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yk-
siOäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesL kooOavassa asiantunLjaryhmässä. Jokai-
sella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilas-
huoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoiOaa eOä ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluter-
veydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraaOoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia 
edellyOää.   

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunniOe-
lusta, kehiOämisestä, 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 käyOää 
nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.  

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunniOelusta, kehiOämisestä, to-
teuOamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä 
ja oppilashuollon palveluja tuoOavat tahot pääOävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja 
toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarviOaessa kuulla asiantunLjoita. Ryhmän keskeinen tehtävä 

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom. 115

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 3 mom. 116

 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mieLntö 14/2013 vp.117

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § ja 17 §118

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 § 1 ja 2 mom.119

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 § 120

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 § 1 – 4 mom. 121
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on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteut-
taminen ja kehiOäminen. 

AsiantunLjaryhmä kootaan yksiOäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selviOämiseksi ja oppi-
lashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palve-
luiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu . Ryhmän monialainen kokoonpano perus122 -
tuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenki-
lön. AsiantunLjoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten 
osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyOää oppilaan tai huoltajan suostumusta.  

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulOuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä 
seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinLa. Lisäksi huolehditaan 
kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteeOömyydestä.  Yhteisöllisten toimintata123 -
pojen kehiOämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvin-
voinLa edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja 
hyvinvoinLa vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä . 124

Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuoro-
vaikutukselle. OsallisuuOa lisäävät toimintatavat edesauOavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden 
varhaista tunnistamista ja tarviOavan tuen järjestämistä.   

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön . Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaa125 -
linen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuu-
den varmistaminen kaikissa Llanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssään-
nöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuuOa, viihtyisyyOä ja sisäistä järjestystä . Opetuksen järjestäjä laa126 -
Li suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtais-
ta oppilashuoltosuunnitelmaa. OpeOaja tai rehtori ilmoiOaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta 
häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta Llanteeseen osallistuneiden huoltajille.   127

Koulurakennuksesta sekä opetusLloista ja -välineistä huolehLminen ylläpitää ympäristön terveellisyyOä 
ja turvallisuuOa. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa ope-
tusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen laadiOuja turvallisuusohjeita noudatetaan. 
Opetuksen järjestäjä varmistaa, eOä oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on 
turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyOä ja turvallisuuOa sekä kouluyhteisön hyvinvoinLa edistetään 

 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013122

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom. 123

 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)124

 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)125

 Perusopetuslaki 29 § 4 ja 5 mom. (1267/2013)                                                                                                                                                                     126

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013)127
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ja seurataan jatkuvasL. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteuteOavissa tarkastuksissa . Turval128 -
lisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja Letoturvalli-
suuOa koskevat toimintatavat.  

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto  

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle anneOavia kouluterveydenhuollon palveluja, 
oppilashuollon psykologi- ja kuraaOoripalveluja sekä yksiOäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilas-
huoltoa . Kouluterveydenhuollossa toteuteOavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikais129 -
tarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuoOavat Letoa 
myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuOamiseen. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoiOeena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, 
terveyOä, hyvinvoinLa ja oppimista.  Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien eh-
käisy.  Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon 
tuen rakentamisessa eOä koulun arjessa.  

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaaLessa huoltajan suostu-
mukseen . Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa 130

toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä 
mukaisesL . Vuorovaikutus on avointa, kunnioiOavaa ja luoOamuksellista. Työ järjestetään niin, eOä 131

oppilas voi kokea Llanteen kiireeOömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan Le-
tojen luovuOamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.  

Asian käsiOely myös yksiOäisen oppilaan tueksi kooOavassa asiantunLjaryhmässä ja ryhmän kokoonpa-
no perustuu oppilaan tai tarviOaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kir-
jallisella suostumuksella asian käsiOelyyn voi osallistua tarviOavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai 
oppilaan läheisiä.  Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi 132

katsomiltaan asiantunLjoilta .  133

YksiOäistä oppilasta koskevan asian käsiOelystä asiantunLjaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. 
Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuOamiseksi välOä-
mäOömät Ledot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantunLjaryhmän 
jäsenet.  Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki edellyOää, eOä kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:  134

 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 16 § 2 mom. ja valLoneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluter128 -
veydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 § 

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom.129

 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mieLntö 14/2013 vp.130

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom.131

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 1 ja 2 mom.132

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom.133

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 2 mom. ja 20 § 1, 3 ja 4 mom.134
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• yksiOäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, koLkunta ja yhteysLedot sekä alaikäisen oppilaan huolta-
jan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteysLedot 

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammag- tai virka-asemansa 
• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 
• asian aihe ja vireille panija 
• oppilaan Llanteen selviOämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvi-

tykset  
• toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet 
• Ledot asian käsiOelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuOamissuunnitelma  
• toteuOamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä Letoja, asiakirjaan on lisäksi merkiOävä 
mitä Letoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella Letoja on luovuteOu .  135

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksiOäistä oppilasta 
koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilöLetojen 
käsiOelystä ja ylläpitää edellä mainiOua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut Ledot, jotka kos-
kevat yksiOäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pideOäviä.  136

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysL 
poLlaskertomukseen ja muihin poLlasasiakirjoihin. VastaavasL oppilashuollon kuraaOorit kirjaavat asia-
kasLedot kuraaOorin asiakaskertomukseen.  137

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuOamiseen osallistuvilla on salassapito-
velvollisuuden estämäOä oikeus saada toisiltaan ja luovuOaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle 
viranomaiselle sellaiset Ledot, jotka ovat välOämäOömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi 
ja toteuOamiseksi . Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuOaa toisilleen sekä oppilaan opeOajalle, reh138 -
torille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyOämät välOä-
mäOömät Ledot . Tiedon luovuOaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta 139

Ledosta, joka on välOämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutet-
tava Leto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairauOa, joka tulee oOaa opetusLlanteissa huo-
mioon. Vaikka Ledon luovuOamiselle olisikin edellä todeOu lain tarkoiOama peruste, yhteistyön ja luot-
tamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesL hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salas-
sa pideOävän Ledon luovuOamiseen. 

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisem-
man opetuksen järjestäjän on pyydeOävä oppilaan tai tarviOaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, 
eOä uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa 

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 5 mom.135

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom.136

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 2 mom., laki poLlaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki sosiaali137 -
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 2 mom. 138

 Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013)139
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pideOävät Ledot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta . Sen sijaan opetuksen 140

järjestämisen kannalta välOämäOömät Ledot toimitetaan salassapidon estämäOä viipymäOä toiselle 
opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammaLllisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat Ledot 
voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.  141

8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laaLa yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa .  Oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua opetus142 -
suunnitelman ja siihen liiOyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Koulun op-
pilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten vahvistamista.  Valmistelutyössä 143

tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarviOaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, 
jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunniOelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialai-
sessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:  
• lasten ja nuorten hyvinvoinLsuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus  144

• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta   145

• koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma .   146

Lasten ja nuorten hyvinvoinLsuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvoinLa ja turvalli-
suuOa koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppilas-
huoltoa koskevaa osuuOa sekä koulukohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.  

8.5 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen 

Opetuksen järjestäjä henkilö0etojen käsi1elijänä 
Rekisterinpitäjän on laadiOava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisteriselosteesta käy ilmi  

□ henkilöLetojen käsiOelystä vastaava rekisterinpitäjä,  
□ yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa,  
□ rekisterin nimi (ilmaisee rekisterin käyOötarkoituksen),  
□ henkilöLetojen käsiOelyn tarkoitus,  
□ rekisterin Letosisältö,  
□ säännönmukaiset Letolähteet ja  
□ Letojen säännönmukaiset luovutukset.  

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 3 mom.140

 Perusopetuslaki 40 § 4 mom.(1288/2013)141

 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)142

 Perusopetuslaki 47 a § 1 ja 3 mom. (1267/2013)143

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom. 144

 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)145

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §146
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Rekisterinpitäjän on huolehdiOava, eOä rekisteröity voi saada Ledon rekisteriselosteesta. Koulumme 
rekisteriselosteOa säilytetään koulun kansliassa ja se on näyteOävissä sitä kysyville. Rekisteröidyllä on 
pääsääntöisesL oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut Letonsa. Rekisteröity voi myös pyytää Le-
don korjaamista. Rehtori vastaa rekisteriselosteen laaLmisesta. 

Samaan henkilörekisteriin voi kuulua sähköisesL käsiteltäviä Letoja sekä esimerkiksi paperisella lomak-
keella olevia Letoja, jos näitä kaikkia Letoja käytetään rekisterinpitäjälle kuuluvan saman tehtävän hoi-
tamisessa. KoulukuraaOorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhoitajan asiakasrekisterit ovat erillään 
oppilaskohtaisen monialaisen asiantunLjaryhmän dokumentoinnista. Oppilailla ja huoltajilla on oikeus 
nähdä itseään koskevat asiakirjamerkinnät. 

Salassa pide1ävät 0edot 
Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perheOään koskevia Letoja, jotka ovat lain-
säädännön mukaan salassa pideOäviä. Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjan pitämistä salassa ja kieltoa 
ilmaista Leto suullisesL eli vaiLolovelvollisuuOa sekä kieltoa käyOää salaista Letoa omaksi eduksi tai 
toisen vahingoksi. PääsääntöisesL liki kaikki oppilaskohtaisia Letoja sisältävät oppilashuoltotyön asiakir-
jat ovat henkilöLetolainsäädännön mukaisesL salassa pideOäviä asiakirjoja. 

Salassa pideOäviä Letoja ovat mm.  
□ Ledot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, 

vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliigsesta vakaumuksesta, yksityiselämän pii-
rissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan 

□ Ledot taloudellisesta asemasta, terveydenLlasta ja vammaisuudesta.  
□ Ledot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapauOamisesta sekä näihin 

liiOyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät Ledot.  
□ oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät Ledot, Ledot oppilaalle suoritetusta 

psykologisesta tesLstä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset.  
□ oppilaalle anneOavat todistukset ovat julkisia lukuun oOamaOa todistuksiin poikkeukselli-

sesL sisältyvää oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arvioinLa, joka on sa-
lassa pideOävä Leto. 

Salassapitovelvollisia ovat rehtori, opeOajat, opetusharjoiOelijat, koulunkäynLavustajat, koulutervey-
denhuollon edustajat, koulukuraaOorit, koulupsykologit sekä opetuksen järjestämisestä vastaavien toi-
mielinten jäsenet. Myöskään muut opetuksen järjestäjän palveluksessa olevat henkilöt eivät saa sivulli-
sille ilmaista Letoonsa saamia salassa pideOäviä Letoja eivätkä luovuOaa salassa pideOäviä Letoja sisäl-
täviä asiakirjoja. Rehtori LedoOaa salassapitovelvollisuuteen liiOyvistä vastuista ja velvollisuuksista uusia 
työntekijöitä heidän perehdytyksessä, koko henkilökuntaa lukuvuoden ensimmäisessä opeOajakokouk-
sessa sekä aina tarpeen niin vaaLessa.  

Suostumus syrjäyOää salassapitovelvollisuuden. Julkisuuslain mukaan viranomainen voi antaa salassa 
pideOävästä viranomaisen asiakirjasta Ledon, jos se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus 
on säädeOy, antaa siihen suostumuksensa. Myös sosiaalihuollon asiakaslaissa on säädeOy, eOä salassa 
pideOävästä asiakirjasta saa antaa Letoja asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. (LIITE 10: Huolta-
jan suostumus / TiedonsaanLpyyntö) 

Poikkeuksena salassapitosäädöksiin on lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus, joka velvoiOaa 
kaikkia lasten ja nuorten kanssa työtä tekeviä varhaiseen puuOumiseen lapsen hyvinvoinnin edistämi-
seksi ja oikea-aikaisen tuen saamiseksi lapselle ja hänen perheelleen. 
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Väl1ämä1ömät 0edot 
Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämäOä oikeus saada maksuOa oppilaan opetuksen 
järjestämiseksi välOämäOömät Ledot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipal-
velujen tai terveydenhuollon palvelujen tuoOajalta sekä terveydenhuollon ammaghenkilöltä. VälOä-
mäOömillä Ledoilla tarkoitetaan oppilaskohtaisia Letoja, jotka opeOajan on perusteltua saada Letää 
opetustyön suunniOelemiseksi, koulutyön tueksi sekä oppilaan ja kouluyhteisön turvallisuuden turvaa-
miseksi. Tiedot ovat opetusjärjestelyjen kannalta oleellisia, merkiOäviä ja ajankohtaisia. Tiedon luovut-
taminen harkitaan aina tapauskohtaisesL. Tiedot on anneOava viipymäOä ja salassapitosäännösten es-
tämäOä. Tiedon luovuOaja joutuu harkitsemaan, onko kysymys sellaisesta Ledosta, joka on välOämätön 
oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. LuovuteOava Leto voi koskea esimerkik-
si oppilaan sairauOa, joka tulee oOaa opetusLlanteissa huomioon. Yhteistyön ja luoOamuksen rakenta-
miseksi ja turvaamiseksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesL hankkimaan huoltajan suostumus salassa pi-
deOävän Ledon luovuOamiseen, vaikka Ledon luovuOamiselle olisikin edellä todeOu lain tarkoiOama 
peruste. (LIITE 11: Huoltajan suostumus / VälOämäOömän Ledon LedonsaanLpyyntö) 

Tietojen siirtäminen 
Oppilaan siirtyessä toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesL järjestämään opetukseen 
tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estä-
mäOä viipymäOä toimiteOava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välOämäOömät Ledot uudelle 
opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat Le-
dot. Oppilasta koskevaa muuta oppilashuoltoLetoa, ”historiaLetoa”, ei saa siirtää ilman huoltajan kirjal-
lista suostumusta (esimerkiksi oppilaskohtaiset oppilashuoltotyön muisLot). 

VälOämäOömän Ledon on viipymäOä siirryOävä: 
□ esiopetuksesta perusopetukseen siirryOäessä 
□ oppilaan siirtyessä koululta toiselle saman kunnan sisällä  
□ oppilaan koLkunnan vaihtuessa ja siirtyessä opetuksen järjestäjältä toiselle opetuksen jär-

jestäjälle (esi- ja perusopetuksessa) 
□ oppilaan siirtyessä 9. luokalta 10. luokalle 
□ siirryOäessä kunnan koulusta yksityiseen kouluun tai yksityisestä koulusta kunnan kouluun. 

Oppilaan siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai am-
maLlliseen koulutukseen, tarvitaan salassa pideOävien Letojen antamiseen huoltajan kirjallinen suos-
tumus. 

Asiakirjojen säilytys 
Oppilasta koskevat asiakirjat ovat salaisia asiakirjoja, joiden säilyOämistä ohjaa julkisuus- ja henkilöLeto-
laki sekä määräykset ja suositukset asiakirjojen säilytysajoista (oppivelvollisuusaika + 10 vuoOa). Asiakir-
jojen säilytyksestä ja arkistoinnista vastaa erityisopeOaja. Oppilaskohtaiset asiakirjat säilytetään pape-
rimuodossa lukitussa Llassa. Niitä ei voi tallentaa muisLLkuille tai Letokoneelle. Asiakirjojen säilytykses-
tä ja arkistoinnista vastaava erityisopeOaja huolehLi asiakirjaliikenteestä; kopioinnista ja luovuOamises-
ta. Asiakirjojen kopioinLin ja luovuOamiseen täytyy aina olla asianosaisen tai hänen huoltajiensa allekir-
joiOama kirjallinen suostumus, jota säilytetään arkistossa.  

8.6 Turvallisuuden edistäminen 
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Koulun tehtävä on taata kaikissa Llanteissa oppilaiden ja henkilöstön niin fyysinen, henkinen kuin sosi-
aalinenkin turvallisuus. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa kouluyhteisön toiminta-
kulOuuria. Se tulee oOaa huomioon kaikessa toiminnassa.  

Oppilashuollon tavoiOeena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä turvallisuuOa 
vaarantavissa Llanteissa. Erilaisissa ongelma-, onneOomuus- ja kriisiLlanteissa sekä niiden edellyOä-
mässä jälkihoidossa huolehditaan oppilaan ja koko yhteisön tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta. 

Opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuuOa ja viihtyisyyOä varten koulussa tulee 
olla järjestyssäännöt tai koulussa sovelleOavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä jär-
jestystä. Opetussuunnitelman yhteydessä on myös laadiOava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi vä-
kivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen noudaOamista ja toteu-
tumista tulee valvoa.  

Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuOuminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä 
työskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa sanallista tai fyysistä 
voimankäyOöä tai sosiaalista manipuloinLa, joka loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kos-
kemaOomuuOa. Tekijänä voi olla oppilas, koulussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuoli-
nen henkilö. 

Kiusaamisella tarkoitetaan systemaagsta, tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään kohdis-
tuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa. Kiusaamiselle on ominaista kiusaajan ja kiusatun välinen 
voimasuhteiden epätasapaino. Tavallista on myös se, eOä kiusaaminen tapahtuu ryhmässä. Häirintä voi 
näyOäytyä epäasiallisena kohteluna ja puheena, joka voi sisältää sukupuoleen liiOyviä vihjailevia ilmeitä, 
eleitä tai kaksimielistä puheOa tai ei-toivoOuna fyysisenä kosketuksena. Kiusaamisen ja häirinnän lisäksi 
kouluyhteisössä voi esiintyä myös muuta ei-toivoOua tai aggressiivista ja väkivaltaista käyOäytymistä. 
Väkivallalla tarkoitetaan tarkoituksellista itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdisteOua 
fyysisen voiman tai vallan käyOöä, uhkailua tai toteuteOua. Sen seurauksena voi olla vamma, psyykki-
nen haiOa tai kehitykseen liiOyvä vaikeus. Kaikkiin näihin Llanteisiin on puutuOava. 

Fyysistä turvallisuuOa edistetään huolehLmalla koulurakennukseen, opetusLloihin, opetusvälineisiin, 
opetuksen järjestämiseen, opetusLlanteisiin ja välitunteihin sekä kouluyhteisön ulkopuolella tapahtu-
vaan opetukseen liiOyvistä turvallisuustekijöistä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehLa siitä, eOä työ-
elämään tutustumispaikka on turvallinen ja eOä oppilaan oppimisympäristö on työelämään tutustumi-
sen aikana oppilaalle turvallinen. Kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukulje-
tuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja Letoturvallisuuteen liiOyvät tekijät.  

Oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle tulee antaa myös Letoa väkivallan, kiusaamisen ja 
häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä ja kouluyhteisön toimintatavoista näissä Llan-
teissa sekä koulussa sovelleOavista järjestysmääräyksistä.  

Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta turvalli-
suudesta huolehditaan sopimalla yhteisistä meneOelytavoista. Niistä sekä kuljetusjärjestelyistä anne-
taan Letoa oppilaalle ja huoltajalle.  

Tapaturmien ehkäisyyn liiOyvässä ohjeistuksessa otetaan huomioon tapaturmien torjunnan kansalliset 
linjaukset ja ohjeistukset sekä toiminnan edellyOämä yhteistyö. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan 
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tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liiOyvistä 
meneOelytavoista.  

Kouluyhteisön turvallisuuOa ohjaavat myös työturvallisuuslaki ja sen mukainen työsuojelun toimintaoh-
jelma. Muita turvallisuuOa ohjaavia säädöksiä ovat pelastuslain- ja asetuksen edellyOämä ajan tasalla 
oleva pelastussuunnitelma.  

Kouluyhteisön terveellisyyOä, turvallisuuOa ja toimintaohjeiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 
suunnitelmallisesL yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja muiden tarviOavien viranomaisten kanssa. 
Turvallisuustyötä ja -osaamista arvioidaan jatkuvasL.  

8.7 Paikallisesti päätettävät asiat 

 Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta 

Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteu6amisen tavoi6eet ja 
toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hyvinvoin=suunnitel-
maan sekä koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaavat linjaukset. Oppilashuolto-
suunnitelmien laadintaa ohjaaviin linjauksiin on tarkoituksenmukaista sisälly6ää suunnitelmien perus-
rakenne ja osa suunnitelmiin sisältyvistä asioista, jolloin turvataan suunnitelmien rii6ävä yhdenmukai-
suus kaikissa kouluissa. Yhteisiä osuuksia täsmennetään ja täydennetään koulukohtaises=.  

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma  147

Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, e6ä oppilashuollon toteu6amista, arvioin=a ja kehi6ämistä varten 
laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadi6ava 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 hyvinvoin=suunnitelma on tarkiste6u. Lasten ja nuorten hyvinvoin=suunnitelma hyväksytään 
kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa .  148

Oppilashuoltosuunnitelmaa laadi6aessa sovitaan mene6elytavoista, joilla koulun henkilöstö, lapset ja 
huoltajat sekä tarvi6avilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunni-
telmasta =edo6amisesta edellä mainituille.  

Koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiat: 

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käyte6ävissä olevat oppilashuoltopalvelut  149

Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käyte6ävissä 
olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tar-
koituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja käyte6ävissä olevien oppilas-

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §147

 Lastensuojelulaki 12 § 1 mom. 148

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta149
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huoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitä ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota 
voidaan tarpeiden muu6uessa tarkistaa.     

 Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun käyte6ävissä olevien resurssien kohdentamista 
yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa ote-
taan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehi6ämisessä ja toteu6amisessa vaadi6ava opetushenki-
löstön ja oppilashuollon palveluiden asiantun=joiden työpanos. Arviossa hyödynnetään monipuolises= 
lasten ja nuorten tervey6ä ja hyvinvoin=a sekä elinoloja koskevaa seuranta=etoa. Lisäksi huomioidaan 
kouluyhteisön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehoste6ua ja erityistä tukea tar-
vitsevien oppilaiden määrä koulussa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myös oppilailta ja huolta-
jilta sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saatava =eto.  

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käyte6ävissä olevista oppilashuoltopalveluista, 
joita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraa6oripalvelut. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan 
• oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edelly6ämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen 

toteu6amisessa tarvi6ava yhteistyö  
• oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksi6äisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön 

lii6yviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehi6ämiseen ja seurantaan.  

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat  150

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 hyvinvoin=a edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen 

oppilashuollon kehi6ämisessä 
• yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunni6elussa 
• yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvin-

voinnin tarkastuksissa 
• yhteistyö terveysneuvonnan ja terveys=edon opetuksen välillä   
• järjestyssäännöt 
• poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoi6aminen ja niihin puu6uminen 
• tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 
• tupakkatuo6eiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käy6öön puu6uminen 
• koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuu6a koskevat ohjeet 
• suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä  
• toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaara=lanteissa. 

Seuraavassa määritellään kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisältö:  

a. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä  151

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta150

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 mom. (1267/2013)151
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Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä otetaan 
huomioon sekä oppilaiden keskinäiset e6ä oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa. 
Suunnitelmassa kuvataan: 
• kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puu6uminen 
• edellä maini6ujen asioiden käsi6ely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla  
• yksilöllinen tuki, tarvi6ava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän e6ä sen koh-

teena olevan osalta 
• yhteistyö huoltajien kanssa, 
• yhteistyö tarvi6avien viranomaisten kanssa 
• suunnitelmaan perehdy6äminen ja siitä =edo6aminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteis-

työtahoille  
• suunnitelman päivi6äminen, seuranta ja arvioin=. 

  
b. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaara=lanteissa  

Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaara=lanteissa. Kriisi-
suunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvi6avien viranomaisten kanssa o6aen huomioon muut uhka-, 
vaara ja kriisi=lanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma . Suunnitelmassa kuvataan: 152

• kriisi=lanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisi=lanteissa 
• johtamisen periaa6eet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako kriisi=lanteissa ja niihin varautumisessa 
• sisäisen ja ulkoisen sekä koulun ja opetuksen järjestäjän välisen =edo6amisen ja vies=nnän periaat-

teet  
• psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 
• suunnitelmaan perehdy6äminen ja siitä =edo6aminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteis-

työtahoille 
• toimintavalmiuksien harjoi6elu  
• suunnitelman arvioin= ja päivi6äminen. 

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen  153

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee 
• yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen 

seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteu6amiseksi. 

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan 
• yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 
• oppilaan sairauden vaa=man hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa  
• yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä 
• oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä 
• asiantun=jaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset mene6ely-

tavat yksi6äistä oppilasta koskevan asian käsi6elyssä  
• oppilashuoltokertomusten laa=minen ja säilytys  
• yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, las-

tensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi.  

 Pelastuslaki (379/2011) 15 § ja valLoneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 ja 2 §152

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta153



 191

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa  154

  
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 suunni6elussa, to-

teu6amisessa ja arvioinnissa  
• yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaa6eista ja mene6elytavoista =edo6aminen op-

pilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille. 

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteu6aminen ja seuraaminen  155

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista .  156

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteu6amiseksi ja seuraamiseksi . 157

Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seura6avat asiat ja käyte6ävät menetelmät =e-
tojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seuranta=etojen käsi6ely ja hyödyntä-
minen koulun oppilashuollon kehi6ämisessä sekä keskeisistä tuloksista =edo6aminen oppilaille, huolta-
jille ja tarvi6aville yhteistyötahoille.   

Oppilashuoltosuunnitelman toteu6aminen 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 oma-
valvonnan toteutumisesta .  158

8.8. OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

8.8.1 Oulun kris0llisen koulun oppilashuoltosuunnitelma 

Oulun krisLllisen koulun oppilashuoltosuunnitelma on esiteOy kaOavasL edellä annetun perusopetuk-
sen perusteiden ohjeistuksen mukaisesL asiakirjassa Oulun krisLllisen koulun Oppilashuoltosuunnitel-
ma (LIITE 3) 

8.8.2 Oppilashuoltotyötä ohjaavia periaa1eita ja asiakirjoja 

Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työn-
tekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Koulun 
toimintakulOuuri ja arvot näkyvät henkilökunnan työskentelyssä, käyOäytymisessä ja tavassa olla vuo-
rovaikutuksessa. ToimintakulOuurin kehiOäminen avoimeksi, vuorovaikuOeiseksi, yhteisölliseksi ja oppi-

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 3-kohta154

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 5-kohta155

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 4 mom.156

 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013157

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 26 § 1 mom. 158
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lasta kuulevaksi on keskeinen tavoiOeemme. Näin jokainen oppilas voi opiskella omien edellytystensä 
mukaisesL.  

Oppilashuoltotyötämme ohjaavia periaaOeita ovat: 

• oppilashuollon suunniOelu, toteuOaminen ja arvioinL yhteistyössä huoltajien kanssa 
• huoltajien ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen 
• ennaltaehkäisevän oppilashuollon toimintakulOuurin vahvistaminen 
• myönteisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen huolenpidon ilmapiirin edistäminen 
• koko kouluyhteisön hyvinvoinnin sekä turvallisen ja terveellisen kasvuympäristön seuraaminen 

ja ylläpitäminen 
• varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen, huolen puheeksi oOamisen ja tarkoituksenmukaisen 

puuOumisen vahvistaminen 
• monialaisen asiantunLjaverkoston keskinäisten toimintatapojen kehiOäminen 
• avoimen ja kaikkia osapuolia kunnioiOavan työskentelytavan tukeminen 
• uusien toiminta- ja ratkaisumallien kehiOäminen 

Tuen tarpeen varhainen toteaminen edellyOää jatkuvaa oppilaan kehityksen, kasvun ja oppimisen ar-
vioinLa ja havainnoinLa, joOa tuki kohdentuu mahdollisimman oikea-aikaisesL. Varhain aloiteOu tuki ja 
mahdollinen kuntoutus ennaltaehkäisevät muiden ongelmien syntymistä tai syvenemistä, kuten oppi-
laan sosiaalisten suhteiden vaikeutumista tai oppimisen rajoiOumista.  

Kouluilla tehtävää oppilashuoltotyötä ohjaavat erilaiset valtakunnalliset ja kunnalliset asiakirjat. Seu-
raavassa kaaviossa on kuvaOu oppilashuoltoa ohjaavat asiakirjat vastuutahoineen:   

Taulukko 1: Oppilashuoltoa ohjaavat asiakirjat vastuutahoineen   

KrisLlliset koulut ovat perinteisesL työstäneet yhteisesL opetussuunnitelmiaan. Tätä yhteistä opetus-
suunnitelmatyötä voitaneen verrata kuntakohtaiseen opetussuunnitelmatyöhön. Uuden oppilas ja 
opiskelijahuoltolain mukanaan tuomia opetussuunnitelmamuutoksia krisLlliset koulut eivät ole muusta 
opetussuunnitelmatyöstä poiketen työstäneet yhdessä, koska läheinen yhteistyö kunkin koulun sijainL-
kunnan kanssa nähLin uudistuksen hengen mukaiseksi. 

Oppilashuoltoa ohjaavat asiakirjat Laadinnan vastuutaho

Valtakunnallinen opetussuunnitelma Opetushallitus

Kuntakohtainen opetussuunnitelma Opetuksen järjestäjä, lautakunta

Koulukohtainen opetussuunnitelma Koulu

Lasten ja nuorten hyvinvoinLsuunnitelma Kunta, valtuusto

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitel-
ma

Koulu, oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltokertomus Oppilaskohtainen monialainen asiantunLjarymä



 193

Oulun krisLllinen koulu on konsultoinut omaa oppilashuoltosuunnitelmaa rakentaessaan Oulun opetus-
toimen erityisopeOajia, keskisen alueen erityisopetuksen aluekoordinaaOoria, oppilashuollon palve-
lusuhdepäällikköä sekä perusopetus- ja nuorisojohtajaa. Olemme myös huomioineet oppilashuoltotyö-
tä suunnitellessamme Yksityiskoulujen Liiton laaLmaa mallinnusta.  

Oulun krisLllinen kasvatus ry. vastaa opetuksen järjestäjänä siitä, eOä Oulun krisLllisellä koululla on 
oppilashuollon toteuOamista, arvioinLa ja kehiOämistä varten laadiOu koulukohtainen oppilashuolto-
suunnitelma. Oulun krisLllisen koulun oppilashuoltosuunnitelma on laadiOu yhteistyössä henkilökun-
nan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Henkilökunta on kantanut vastuun teksLn tuoOamisesta. Van-
hempien kanavana työstöprosessissa on ollut vanhempaintoimikunta, jossa oppilashuoltosuunnitelman 
eri versioita on esitelty. Oppilashuoltosuunnitelma on esitelty ja hyväksyOy niin koulumme johtokun-
nassa kuin koulutoimintaa ylläpitävän Oulun krisLllinen kasvatus ry:n hallituksessa, joissa molemmissa 
on vanhempien edustus mukana. Oppilaat ovat vaikuOaneet oppilashuoltosuunnitelmaan oppilaskun-
nan kauOa.   

8.8.3 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 

Opetuksen järjestäjä aseOaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yk-
siOäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesL kooOavassa asiantunLjaryhmässä. Jokai-
sella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilas-
huoltoryhmät ovat monialaisia: ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä 
psykologi- ja kuraaOoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä asia edellyOää.   

1. Oppilashuollon ohjausryhmä (OHJARI)  

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunniOe-
lusta, kehiOämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmä voi myös olla kahden tai useamman 
opetuksen järjestäjän yhteinen. Oulun ja Rovaniemen krisLllisten koulujen oppilashuollon ohjausryhmä 
on yhteinen. Molemmilta paikkakunnilta ohjausryhmään osallistuu kaksi henkilöä. Ohjausryhmään 
kuuluvien ammagtaustat ovat seuraavat: LPHP:n sairaalakoulun rehtori, Rovaniemen kaupungin koulu-
toimen erityisopeOaja, pari- ja perhepsykoterapeug/sosiaalityöntekijä sekä teologi. Ohjausryhmän 
koollekutsujana ja vastuutahona toimii ohjusryhmän puheenjohtaja.  

2. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (TSEMPPARI)  

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunniOelusta, kehiOämisestä, to-
teuOamisesta ja arvioinnista. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuoOavat tahot pääOävät 
yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarviOaessa 
kuulla asiantunLjoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämi-
nen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuOaminen ja kehiOäminen. 

Oulun krisLllisen koulun koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän työ jakautuu ideoin0vaiheeseen sekä 
sitä seuraavaan koulumme LimirakenneOa hyödyntävään valmisteluvaiheeseen. Koulukohtainen oppi-
lashuoltoryhmä (Tsemppari) kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa. Siihen osallistuvat rehtorin ja Limi-
johtajien lisäksi erityisopeOaja, terveydenhoitaja, psykologi ja koulukuraaOori sekä erikseen kutsuOuna 
opppilasedustajia. Ideat välitetään Limeille: turvaLimille, hyvinvoinLLimille ja yhteisöLimille, jotka 
valmistelevat ideoita toteuteOavaksi käytännössä. Tiimeihin kuuluu opeOajien lisäksi koulun eri toimia-
lojen vastuuhenkilöitä - keigövastaava, talonmies, koulunkäynninohjauksen sekä aamu- ja iltapäivä-
toimintojen vastaava. Kyseiset Limit kokoontuvat aina kuukauden kolmas torstai. Jokaisesta kokoontu-
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misesta laaditaan muisLo valmiille lomakkeelle (LIITE 3: MuisLo / Oppilashuoltoryhmän kokous), joka 
toimitetaan seuraavan viikon Listaihin mennessä rehtorille. 

Tiimien tekemä työ käsitellään aina seuraavassa koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä, jossa hyvin-
voinLin, turvallisuuteen ja yhteisöllisyyteen liiOyvistä kehiOämissuunnitelmista tehdään koko työyhtei-
söä sitovia päätöksiä. 

3. Asiantun0jaryhmä (STOPPARI)  

Monialainen asiantunLjaryhmä kootaan yksiOäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selviOä-
miseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kutsuu koolle se opetushenkilöstön tai 
oppilashuollon palvelujen edustaja, jolle asian selviOäminen työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän 
monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. AsiantunLjoi-
den nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen 
ryhmän työskentelyyn edellyOää oppilaan tai huoltajan suostumusta. Koulumme käyteOävissä on seu-
raavia asiantunLjoita: psykiatrian erikoislääkäri, erityisopeOaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi 
ja koulukuraaOori.  

Ajankohta Toimija / Vastuu Tehtävä

TarviOaessa / 
vähintään kak-
si kertaa / lu-
kuvuosi

Ohjausryhmä  
(OHJARI)  

Hallituksen puh.-
joht.

Yleinen suunniOelu, kehiOäminen, ohjaus 
ja arvioinL sekä taloudellinen vastuu.

TarviOaessa / 
vähintään kak-
si kertaa luku-
kausi

Koulukohtainen  
oppilashuoltoryhmä 
(TSEMPPARI) 
- Limivastaavat 
- asiantunLjat  tervey-
denhoitaja, psykologi, 
koulukuraat- tori, erityi-
sopeOaja, opinto-ohjaaja)

Rehtori Koulun hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
edistäminen sekä muun yhteisöllisen 
oppilashuollon toteuOaminen 
- suunniOelu 
- kehiOäminen 
- toteuOaminen 
- arvioinL
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 Taulukko 2. Oulun krisLllisen koulun oppilashuoltoryhmät 

Oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liiOyvää toimialakohtaista yhteistyötä, vastuuta ja työnjakoa on 
kuvaOu liiOeessä (LIITE 23). 

8.8.4 Yhteisöllinen oppilashuolto 

Yhteisöllinen oppilashuolto näkyvä osa yhteisön arkea ja perustoimintoja, joihin kuuluvat ennaltaehkäi-
sevä työ, huolen puheeksi oOaminen, ongelmiin puuOuminen sekä kriisityö. Oppilashuoltoryhmään voi 
tuoda huolensa kuka tahansa koulun työntekijä, oppilas tai hänen huoltajansa. Ryhmän toiminnasta ja 
toiminnan periaaOeista annetaan Letoa oppilaille, huoltajille, henkilöstölle ja yhteistyöverkostolle van-
hempainLlaisuuksissa ja koLin läheteOävissä LedoOeissa. 
Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnan kokonaisvastuu on rehtorilla. Tehtäväänsä nimeOy oppi-
lashuollon koordinoija suunniOelee muun muassa oppilashuoltoryhmän kokoontumiset ja organisoi ne. 
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesL, vähintään kerran kuukaudessa.  

Kokoonpano 
Oulun krisLllisessä koulussa koulukohtaista oppilashuoltoryhmää (Tsemppari) johtaa koulun rehtori. 
Rehtorin lisäksi ryhmän muita jäseniä ovat terveydenhoitaja, psykologi, koulukuraaOori, erityisopeOaja, 
opinto-ohjaaja sekä Limijohtajat. Ryhmään voidaan kutsua myös oppilaskunnan, huoltajien, nuoriso-
toimen ja muiden toimijoiden edustajia. Koulun yhteisöllisistä, yleisistä asioista vastaava oppilashuolto-
ryhmä nimetään lukuvuodeksi kerrallaan. 

Kuukauden  
3. torstai

Koulun Limit  
- turvaLimi 
- hyvinvoinLLimi 
- yhteisöLimi 

Rehtori Koulukohtaiselta oppilashuoltoryhmältä 
saadut toimeksiannot: 
Turva0imi: työskentelyilmapiiri, yhtenäi-
set toimintatavat, turvallisuuOa edistävät 
suunnitelmat ja asiakirjat, tapaturmien 
ennaltaehkäisy, kiusaamisen ehkäisy, 
Letoturvallisuus, koulurakennuksesta 
sekä opetusLloista ja -välineistä huoleh-
Lminen 
Hyvinvoin00imi: Varhainen ongelmien 
tunnistaminen, ryhmien ja luokkien toi-
minnan suunniOelu, moniammaLllinen 
seuranta (oppimisvalmiudet, terveystar-
kastukset ja -kyselyt, opinto-ohjaus) 
Yhteisö0imi: juhlat ja tapahtumat, van-
hempainkoulut ja -illat, vanhempaintoi-
mikunta, retket, LedoOaminen, eri toimi-
joiden yhteistyö

TarviOaessa Monialainen  
asiantunLjaryhmä 
(STOPPARI) 
- erityisopeOaja 
- terveydenhoitaja 
- psykologi 
- koulukuraaOori 
- erityisopeOaja

Se opetushenki-
löstön tai oppilas-
huollon palvelujen 
edustaja, jolle 
asian selviOämi-
nen työtehtävien 
perusteella kuu-
luu.

Kootaan oppilaan tai oppilasryhmän tuen 
tarpeen selviOämiseksi ja oppilashuollon 
palvelujen järjestämiseksi 
- monialaisuus 
- tapauskohtainen harkinta
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Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän (Tsemppari) tehtävä 
Koulun monialainen koulukohtainen oppilashuoltoryhmä suunniOelee, kehiOää, toteuOaa ja arvioi yh-
teisölliseen oppilashuoltoon kuuluvia toimia. Se luo rakenteet koulun oppilashuollon toiminnalle, fasili-
toi koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laaLmista yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja 
huoltajien kanssa sekä vastaa suunnitelman toteutumisesta. Ryhmä kuulee tarviOaessa myös muita 
asiantunLjoita. Oppilashuoltosuunnitelman hyväksyy koulun johtokunnan valmistelusta ja esiOelystä 
Oulun krisLllinen kasvatus ry:n hallitus.  

Tsempparissa suunnitellaan oppilashuoltotyön tarvekartoituksessa kootun Ledon perusteella yhteisön 
hyvinvoinLa lisääviä toimia. Toimet kohdistetaan paitsi havaiOuihin puuOeisiin, myös mahdollisiin uh-
kiin ja ennalta ehkäiseviin toimiin. 

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän (Tsemppari) yhteys 0imityöskentelyyn 
Ouun krisLllisen koulun Limirakenne on suunniteltu palvelemaan yhteisöllistä oppilashuoltoa: 

□ Turva0imi: työskentelyilmapiiri, yhtenäiset toimintatavat, turvallisuuOa edistävät suunnitelmat 
ja asiakirjat, tapaturmien ennaltaehkäisy, kiusaamisen ehkäisy, Letoturvallisuus, kouluraken-
nuksesta sekä opetusLloista ja -välineistä huolehLminen 

□ Hyvinvoin00imi: varhainen ongelmien tunnistaminen ja puuOuminen ryhmien toiminnan kiel-
teisiin piirteisiin, ryhmien ja luokkien toiminnan suunniOelu, moniammaLllinen seuranta: op-
pimisvalmiudet, terveystarkastukset ja -kyselyt, opinto-ohjaus, hyvinvoinLsuunnitelman kehit-
täminen 

□ Yhteisö0imi: juhlat ja tapahtumat, vanhempainkoulut ja -illat, vanhempaintoimikunta, retket, 
LedoOaminen, eri toimijoiden yhteistyö 

Turvallisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 
Yhteisöllisen oppilashuollon edistäminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville osana heidän 
päiviOäistä toimintaansa. Yhteisöllisyys ei ole vain joukko irrallisia toimia, vaan kyse on koko koulun 
henkilökuntaa, oppilaita, vanhempia ja muita yhteistyökumppaneita koskevasta toimintakulOuurista. 
Kyse on asenteesta, halusta ja joustavuudesta poiketa totutuista toimintamenetelmistä ja kohdata op-
pilaita uudella tavalla. Yhteisöllisyys, kunnioitus ja luoOamus sekä kiitollisuus koulumme keskeisinä kris-
Lllisinä arvoina luovat pohjaa oppilaiden hyvinvoinnille, joka rakentuu koko kouluyhteisön ihmissuh-
teissa. Näitä teemoja pohditaan myös Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinLsuunnitelmassa. 
Yhteisöllisyydelle luo hyvää pohjaa kodin ja koulun mutkaton yhteistyö. Vanhemmat ovat valinneet 
koulumme lapsensa kouluksi, ja he haluavat olla akLivisia toimijoita koulumme kehiOämisessä. Heidän 
osallisuutensa onkin ollut monella tapaa koulumme olemassaoloa mahdollistavaa. Oppilaiden osalli-
suuden lisääminen luo kouluun yhteenkuuluvuuden, avoimen vuorovaikutuksen ja keskinäisen huolen-
pidon ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla ja oppia.  

Koulumme kohtaamisen kulOuuria ja yhteisöllistä toimintakulOuuria on kuvaOu perusopetussuunni-
telman luvussa 3.3. 

Yhteisöllisen oppilashuollon kehi1äminen koulun ulkopuolisten kanssa  
Yhteisöllisen oppilashuollon kehiOämisessä teemme yhteistyötä laajalL. Koulullamme on laaja yhteis-
työverkosto, johon kuuluu päätoimisesL muualla toimivia asiantunLjoita: lastenpsykiatrian erikoislää-
käreitä (2) (konsultoinL), puheterapeug (konsultoinL), perheterapeug (konsultoinL ja opetushetket), 
koulupoliisi, kirkolliset ja seurakunnalliset toimijat (päivänavaukset, syys- ja kevätkirkot, Oulun kaupun-
gin ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n liikuntasihteerit (erilaiset koulukohtaiset ja kunnalliset liikunta-
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projekLt, Liikkuva koulu, Välkkäritoiminta), SPR (ensiapukerho), terveys- ja raigusliiOo ETRA ry (yhtei-
söllinen ruokapalveluiden kehiOäminen; lue luku 4.1.), Mannerheimin LastensuojeluliiOo (kummi- ja 
tukioppilaskoulutus). 

Oulun krisLllinen koulu on hyväksyOy Microsodin New Pedagogies for Deep Learning -kehiOäjäkoulu-
verkostoon, jossa suunniOelemme yhdessä muiden koulujen ja opetusalan toimijoiden kanssa, millaista 
on hyvä opetus ja oppiminen tulevaisuudessa. Olemme kehiOäneet ja kehitämme jatkuvasL yhteisölli-
syyteen ja osallisuuteen kannustavia käytänteitä, joita jaamme verkostossa toinen toisillemme. Olem-
me saaneet muilta kouluilta vinkkejä; olemme myös voineet olla jakamassa omia käytäntöjämme muil-
le. Oppilashuollolliset näkökulmat tulevat olemaan tässä työssä esillä.  

Koulullamme on hyvä ja suora yhteys Oulun kaupungin opetustoimen muihin kouluihin sekä Oulussa 
toimiviin muihin yksityiskouluihin. Muissa kouluissa Ledetään nousukiidossa olevan koulumme haasta-
va talousLlanne. Olemme saaneet miOavan määrän poistoon mennyOä lahjoitustavaraa muilta kouluil-
ta sekä yhteisöiltä ja yrityksiltä. Koulumme kaikki tavarat ja kalusteet ovat itse asiassa lahjoituksina saa-
tua, joten niiden koululle siirtämisessä on tarviOu aimo annos yhteisöllisyyOä suhteessa vanhempiin ja 
oppilaisiin sekä lahjoitusten antajiin.  

Oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen oppilashuollon kehi1ämisessä 
Yhteisöllisen oppilashuollon edistäminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville osana heidän 
päiviOäistä toimintaansa. Yhteisöllisyys ei ole vain joukko irrallisia toimia, vaan kyse on koko koulun 
henkilökuntaa, oppilaita, vanhempia ja muita yhteistyökumppaneita koskevasta toimintakulOuurista. 
Kyse on asenteesta, halusta ja joustavuudesta poiketa totutuista toimintamenetelmistä ja kohdata op-
pilaita uudella tavalla. Oppilaiden hyvinvoinL rakentuu koko kouluyhteisön ihmissuhteissa.  

Yhteisöllisyydelle luo hyvää pohjaa kodin ja koulun mutkaton yhteistyö. Vanhemmat ovat valinneet 
koulumme lapsensa kouluksi, ja he haluavat olla akLivisia toimijoita koulumme kehiOämisessä. Heidän 
osallisuutensa onkin ollut monella tapaa koulumme olemassaoloa mahdollistavaa. Oppilaiden osalli-
suuden lisääminen luo kouluun yhteenkuuluvuuden, avoimen vuorovaikutuksen ja keskinäisen huolen-
pidon ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla ja oppia.  

Henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö ja osallisuus on ollut merkiOävä lähde luodes-
samme innovaaLoita työkäytännepankkimme. Hyödynnämme tässä prosessissa yhteisöllistä oppilas-
huoltoryhmää sekä Limejä, vanhempaintoimikuntaa ja molempia oppilaskunLamme. Tarkoituksena on 
rakentaa käytänteistämme tuoOeita, joita voidaan jakaa Microsodin ja muissa yhteyksissämme synty-
neissä kouluverkostoissa. Työkäytännepankissa jaoOelemme innovaaLot kahteen luokkaan: koulun si-
säisiin (henkilökunta - oppilaat) sekä koulun ja kodin välisiin. Ulkopuolisia yhteistyökumppaneita esiin-
tyy jaoOelun molemmissa luokissa. Työkäytännepankkiimme syntyy jatkuvasL uusia ideoita. Vielä do-
kumentoinniltaan vielä keskeneräisiä ideoita on seuraavassa lueOeloinnissa merkiOy kursiivilla.  

Keinoja ja innovaa0oita yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseksi 
a) Henkilökunta - oppilaat 

□ Uusien oppilaiden ja työntekijöiden vastaano1aminen: Kaikki kouluumme tulleet uudet oppi-
laat ja työntekijät esitellään koko koulun yhteisessä aamuhetkessä (torstaisin). Uusille työnteki-
jöille, oppilaille ja oppilaiden vanhemmille on valmistumassa koulumme perehdytysopas.  

□ Oppilaskunta: Koulullamme toimii kaksi oppilaskuntaa - alakoulun ja yläkoulun. Molemmat oppi-
laskunnat kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa, muOa tarpeen vaaLessa useammankin. 
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Kerran lukukaudessa pidetään oppilaskunLen yhteinen kokous. OppilaskunLen rooli kouluruokai-
lun arvioijana ja koulumme alaluokille suuntautuvan kioskitoiminnan mahdollistajana on merkit-
tävä ja poikkeuksellinen.  

□ Ruokapalvelujen yhteisöllinen kehi1äminen: Olemme lukuvuonna 2014–16 valmistaneet kulu-
ruoan vuokraamassamme valmistuskeigössä. Koulumme viikoiOaiseen kouluruokatarjontaan 
kuuluu kolme liharuokaa (kana, kala ja punainen liha) ja kaksi kasvisruokaa. Oppilaat antavat jo-
kaisen päivän pääOeeksi hymynaama-arvion sekä lisäksi avointa palauteOa kouluruoasta. Oppi-
laskunta toimiOaa luokkakohtaisen arvioinnin ja kokoaa tulokset yhteiseen taulukkoon. Arvioin-
nin perusteella oppilailla on mahdollisuus vaikuOaa tulevaan ruokatarjontaan. Heikkoja arvioita 
saaneista ruuista keskustellaan. Pohdimme, miksi ne eivät maistuneet. Mikäli emme kykene vai-
kuOamaan raaka-aineita tai mausteita vaihtamalla jonkun ruoan arvostuksen nousuun, vaih-
damme kyseisen ruokalajin Llalle toisen. Näin oppilaat saavat arvokkaan arvioinLmahdollisuu-
den lisäksi kokemuksen demokraagsesta päätöksenteosta. Oppilaillamme on todellinen mah-
dollisuus vaikuOaa kouluruokatarjontaan. Ruokalajivaihtoehtojen suunniOelussa ja ravitsevuu-
den tarkastelussa oppilaat voivat käyOää tarkoitukseen kehiteOyä Nutri-Flow ravintotulkki- ja 
ravintoLheyslaskentapalvelua. 

□ Oppilaskunnan kioskitoiminta: Oppilaskunta pitää luokkien 0-4 -luokkien oppilaille kerran vii-
kossa kioskia, josta oppilailla on mahdollisuus ostaa oikeita tuoOeita leikkieuroilla. MyynLtuot-
teet tulevat lahjoituksina kodeista: tarroja, leluja, avaimenperiä, koruja, kyniä, vihkoja, rasioita, 
lompakoita... kaikenlaista pientä rihkamaa). TuoOeet on jaoteltu kolmeen hintaluokkaan: 5€, 10€ 
ja 15€. Oppilailla ansaitsevat euroja huolehLmalla päiviOäisistä läksyistään. Kun päivän kaikki 
läksyt on tullut kotona tehdyiksi, oppilas ansaitsee yhden euron. Viikon aikana on siis mahdollis-
ta ansaita viisi euroa. OpeOaja kirjaa oppilaalle kertyneet viikkoansiot oppilaan omaan henkilö-
kohtaiseen pankkikirjaan.  

Oppilaskunnan roolina hinnoitella kodeista lahjoitetut myynLin tarkoitetut tuoOeen, toimia 
kauppiaina ja lopulta vähentää oppilaan pankkikirjasta tämän ostosten euromäärä pankkikirjaan 
kertyneestä saldosta. Oppilaat huolehLvat läksyistään, harjoiOelevat kaupassa asioinLa ja oppi-
vat säästämään arvokkaampia ostoksia varten. Oppilaskunnan kioskitoiminta palvelee mitä suu-
rimmassa määrin yhteisöllisyyden ja osallisuuden tavoiOeita.  

□ Välkkäriliiku1ajat: Yläkoulumme oppilaat ovat voineet osallistua Pohjois-Pohjanmaan Liikunta 
ry:n Välkkärikoulutukseen, jossa heidät on kouluteOu liikuntaleikkien ohjaajiksi. Välitunneilla he 
ohjaavat alakoululaisia liikuntaleikkeihin. VälkkäriliikuOajat ovat myös tuomaroimassa alakoulu-
laisten välitunLjalkapallopelejä. Välkkäritoiminta on kytkeOy koulun yriOäjyyskasvatukseen ja 
työelämätaitokasvatukseen. 

□ Kummitoiminta: Koulumme kaikki luokat (0-9) toimivat kummiluokkana jollekin toiselle luokalle. 
Kummiluokkien välillä on monenlaista teemallista toimintaa. Poikkeuksellisen kummitoiminnas-
tamme tekee se, eOä alakoulun ja yläkoulun välillä on läheistä luokkakohtaista yhteistyötä. 

□ KouluPlus: KouluPlus -toiminta ajoiOuu aamu- ja iltapäivään. KouluPlus on mahdollisuus kaikille 
1.-4. -luokkalaisille. KouluPlus -ovet aukeavat klo 7.30 ja sulkeutuvat klo 16.45. Siitä vastaavat 
hyvin koulutetut, vakituiset koulunkäynninohjaajat, jotka ovat mukana oppilaan arjessa heL tä-
män tultua aamulla kouluun. Koulupäivän päätyOyä toimintaan jäävillä oppilailla on mahdolli-
suus tavoiOeelliseen ja ohjaOuun koulutyötä tukevaan toimintaan, jossa on Llaa myös vapaa-
muotoiselle leikille. KouluPlus -toiminta tarjoaa perinteisestä aamu- ja iltapäivätoiminnasta poik-
keavaa toimintaa. Sen sisällä toimivassa läksyparkissa oppilailla on mahdollisuus saada luokan-
opeOajan apua läksyjensä tekemisessä. Oppilaat voivat jatkaa siellä koulupäivän aikana kesken 
jääneitä projektejaan. KouluPlus -toimintaan sisältyy myös mahdollisuus saada pianonsoiton 
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opeOajalta soiOotunteja ja mahdollisuuden osallistua koulumme monimuotoiseen kerhotoimin-
taan. OsallisuuOa ja vastuullisuuOa kasvatamme oppilaissa antamalla myös heille itselleen mah-
dollisuuden järjestää kerhoja. Kuka tahansa voi ilmoiOautua kerhon pitäjäksi ja ilmoiOaa keksi-
mästään kerhosta muille KouluPlus -toimintaan osallistuville. Kerhoihin pitää ilmoiOautua ker-
hoesiOeessä kerrotulla tavalla. Koulunkäynninohjaajien tehtävänä on valvoa ja ohjata kerhonpi-
toa. Kerhonpitäjät oppivat yhteistyötä, johtamista ja vastuuta turvallisten aikuisten valvovan sil-
män alla.  

□ Kesäkoulu: Oulun kaupunki tarjoaa kaikille 15 vuoOa täyOäneille nuorille mahdollisuuden saada 
kesätöitä kahdeksi viikoksi ilman työnantajalle koituvia palkkakuluja. Ns. kesätyösetelin ansiosta 
(280€) olemme voineet palkata yläkoululaisiamme toteuOamaan vakituisen henkilökuntamme 
ohjauksessa päiväleiritoiminnan kaltaista ns. kesäkoulua. Kesäkouluun osallistuu 1.-4. luokkien 
oppilaita kesäkuun alusta aina juhannukseen asL. Järjestely on osa yläkoululaisten työelämätai-
tokoulutusta ja helpoOaa suuresL pienten oppilaiden työssä käyviä vanhempia. Kesäkoulutoi-
minta yhdistää ala- ja yläluokkien oppilaita toisiinsa ja rakentaa yhteisöllisyyOä. Kesäkouluun 
kätkeytyy myös yhteistyötä oppilaan ohjaukseen liiOyvään työelämätaitokasvatukseen. Kesätyö-
paikkaa hakevat oppilaat tekevät äidinkielen oppitunneilla työpaikkahakemuksen ja saavat opin-
to-ohjauksen tunneilla ohjeistusta työpaikkahaastaOelua varten. Kesätyöpaikkahakemuksen jät-
täneet kutsutaan opinto-ohjaajan, rehtorin ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavan ohjaajan 
järjestämään työpaikkahaastaOeluun. Kaikki hakemuksensa jäOäneet hyväksytään töihin, muOa 
hakemuksesta ja haastaOelusta annetaan heille ohjaavaa, kannustavaa ja rohkaisevaa palauteOa. 

□ Kehi1ymissuunnitelma (KESU): Koulumme kaikille oppilaille laaditaan kehiOymissuunnitelma 
osana yleistä tukea. Sen avulla otetaan huomioon niiden oppilaiden erityistarpeita, joilla on vai-
keuksia saavuOaa yleisiä oppimistavoiOeita, muOa myös niiden, joille yleistavoiOeet eivät tarjoa 
riiOäväsL haasteita. Oppimissuunnitelman tavoiOeena on tuoda kaikkien oppilaiOemme opiske-
luun terveOä tavoiOeellisuuOa heidän omasta tavoiOeenaseOelustaan käsin.  

KehiOymissuunnitelmaprosessi alkaa syyslukukauden aikana ennen syyslomaa yksiOäisen oppi-
laan kohdalla siitä, eOä luokkakaverit, opeOajat ja huoltajat kirjaavat oppilaan kehiOymissuunni-
telmaan hänen vahvuuksiaan ja myönteisiä ominaisuuksiaan. Tämän jälkeen oppilas kirjaa yh-
dessä luokanopeOajan/luokanvalvojan ja huoltajan kanssa käytävässä kehiOymissuunnitelma-
keskustelussa omia kehiOymishaasteitaan ja -toiveitaan. OpeOajan rooli on kannustaa ja avustaa 
tavoiOeiden laaLmisessa. Kevätlukukaudella käytävässä oppilaan, huoltajan ja opeOajan kehit-
tymissuunnitelmakeskustelussa arvioidaan syyslukukaudella aseteOujen tavoiOeiden saavuOa-
mista.  

8.8.5 Yksilökohtainen oppilashuoltotyö 

Asiantun0jaryhmän kokoaminen 
Oppilaskohtaisia neuvoOeluja varten kootaan monialainen asiantunLjaryhmä (Stoppari), jonka kokoon-
pano määritellään aina tapauskohtaisesL. Oppilaan yksilökohtaisen asian käsiOelyyn voivat osallistua 
vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan 
asioiden käsiOely väliOömäsL kuuluu. Muiden tahojen osallistumiseen tarvitaan huoltajan yksilöity kir-
jallinen suostumus. (LIITE 8: Oppilaan asian käsiOeleminen oppilashuoltotyössä 

AsiantunLjaryhmän kutsuu koolle se opetus- tai oppilashuollon henkilöstöön kuuluva, jolle asian selvit-
täminen työtehtävien perusteella kuuluu. Hän toimii ryhmässä puheenjohtajana ja vastuuhenkilönä. 
Vastuuhenkilö sopii etukäteen huoltajan kanssa, keiden on tarpeellista olla paikalla neuvoOelussa. 
NeuvoOeluissa mahdollisia läsnäolijoita ovat esimerkiksi rehtori, luokanopeOaja/-valvoja, erityisopeOa-
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ja, oppilaanohjaaja, koulunkäynninohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraaOori, koulupsykologi, 
koululääkäri tai koulun ulkopuolisia tahoja, kuten lastensuojelun tai mielenterveyssektorin työntekijä. 

Jos huoltaja on estynyt pääsemästä neuvoOeluun, hänelle kerrotaan sovitut asiat ja lähetetään muisLo 
palaverista ensi Llassa. Jos huoltaja ei anna suostumusta asian käsiOelyyn, asia käsitellään vain niiden 
henkilöiden kesken, joiden tehtäviin oppilaan asia väliOömäsL kuuluu. Perusopetuslain mukaan ope-
tuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välOämätöntä Letoa voidaan vaihtaa myös ilman huolta-
jan suostumusta oppilashuollosta vastaavien henkilöiden kesken. 

Myös oppilaan itsensä on hyvä olla mukana neuvoOeluissa jo alkuvaiheessa. Oppilasta kuunnellaan ja 
häntä kannustetaan kertomaan omat toiveensa ja mielipiteensä. Oppilaan näkemykset pyritään oOa-
maan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä. 

Vuorovaikutuksessa pyritään avoimuuteen, toisen kunnioiOamiseen, luoOamuksellisuuteen ja kiireen 
tunteen välOämiseen. TavoiOeena on, eOä oppilas kokee olevansa osallinen omien asioidensa käsiOe-
lyssä ikäkautensa ja kehitystasonsa edellyOämällä tavalla ja eOä hän voisi kokea tulleensa kohdatuksi 
omana itsenään ja arvokkaana ihmisenä. 

Ryhmän puheenjohtaja vastaa, eOä asian käsiOely kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokerto-
mukseen ja eOä se säilytetään lain vaaLmalla tavalla oppilashuoltorekisterissä. 

Oppilashuoltokertomuksen laa0minen ja säily1äminen 
YksiOäistä oppilasta koskevan asian käsiOelystä asiantunLjaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. 
Oppilashuollon kertomukset koskevat monialaisen yksilökohtaisen asiantunLjaryhmän toiminnassa 
laadiOuja kirjauksia. Kertomukseen kirjataan Ledot, jotka kuvaavat yksiOäisen oppilaan oppilashuollon 
tarveOa sekä suunniteltuja ja toteuteOuja yksilöllisiä oppilashuollon tukitoimia. AsiantunLjaryhmän 
vastuuhenkilö tai muu asiantunLjaryhmän jäsen kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämistä ja 
toteuOamista ajatellen välOämäOömät Ledot oppilaan oppilashuoltokertomukseen. Kertomus laadi-
taan aikajärjestyksessä etenevään muotoon.  

Oppilashuoltokertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 
• nimi, henkilötunnus, koLkunta, yhteysLedot 

• alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja 
yhteysLedot  

• asian aihe ja vireillepanoja 

• Ledot käsiOelystä oppilashuoltoryhmän kokouksessa 

• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 

• kokouksessa tehdyt päätökset 

• päätösten toteuOamissuunnitelmat sekä toteuOamisesta ja seurannasta vastaavat tahot 

• toteutetut toimenpiteet  

• kirjauksen päivämäärä sekä tekijän nimi ja hänen ammagnsa tai virka-asemansa 
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Oppilashuoltokertomus sekä muut yksiOäistä oppilasta koskevat asiakirjat talletetaan oppilashuoltore-
kisteriin. Oppilaskohtaiset asiakirjat säilytetään lukitussa Llassa. Asiakirjojen säilytyksestä vastaa ope-
tuksen järjestäjä, joka on valtuuOanut erityisopeOajan huolehLmaan oppilashuoltorekisterin ylläpidos-
ta, asiakirjojen kopioinnista ja Letojen luovuOamisesta. Asiakirjat ovat salassa pideOäviä. 

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä Letoja, asiakirjaan on lisäksi merkiOävä, 
mitä Letoja, kenelle ja millä perusteella on luovuteOu. Sivullisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei osallis-
tu asianomaisen oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon tarpeen selviOämiseen tai sen toteutukseen 
tai niihin liiOyviin tehtäviin. 

Oppilashuoltokertomusta varten koulussamme on käytössä erillinen asiakirjapohja (LIITE 9: Oppilas-
huoltokertomus). 

8.8.6 Oppilashuoltosuunnitelmat 

Lastensuojelulain (417/2007, 12§) mukaan kunnan on laadiOava suunnitelma lasten ja nuorten hyvin-
voinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehiOämiseksi. Oulun kaupungin lasten ja 
nuorten hyvinvoinLsuunnitelmaa on väline, jolla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvoinLa edistävää työtä. Suunnitelman avulla pyritään varmistamaan lasten ja nuorten 
hyvinvoinLin liiOyvän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoiOeellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri 
toimijoiden välillä. HyvinvoinLsuunnitelma laaditaan yhteistyössä hyvinvoinLpalveluiden ja sivistys- ja 
kulOuuripalveluiden kanssa.  

Oulun krisLllinen kasvatus ry. ei ole osallistunut Oulun kaupungin hyvinvoinLsuunnitelman laadintaan, 
muOa hyvässä yhteistyössä Oulun kaupungin opetustoimen kanssa olemme huomioineet omassa ope-
tussuunnitelmassamme Oulun kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvoinLsuunnitelman. Oulun krisLllinen 
kasvatus ry. vastaa ylläpitämänsä Oulun krisLllisen koulun ja päiväkoLensa suunnitelmallisuudesta, ta-
voiOeellisuudesta ja yhteistyöstä lasten hyvinvoinLin vaikuOavien tahojen kanssa.  

Olemme kirjanneet opetussuunnitelma-asiakirjan oppilashuoltoa koskevaan osioon pitkälL perusope-
tussuunnitelman perusteteksLä. Olemme koonneet Oulun krisLllisen koulun oppilashuollon järjestä-
mistä koskevat tarkat kuvaukset erilliseen opetussuunnitelmaliiOeeseen (LIITE 3: Oppilashuollon suun-
nitelma).  

8.8.7 Henkilö0etojen käsi1ely, salasspito ja 0etojen luovu1aminen   

Oulun krisLllisen koulun henkilöLetojen käsiOelyyn, salassapitoon ja Letojen luovuOamiseen liiOyvät 
liiteLedostot ovat osa oppilashuoltosuunnitelmaa: 

• LIITE 9: Oppilashuoltokertomus  
• LIITE 10: Huoltajan suostumus / TiedonsaanLpyyntö 
• LIITE 11: Huoltajan suostumus / VälOämäOömän Ledon LedonsaanLpyyntö 

8.8.8 Turvallisuuden edistäminen  
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Turvallisuuden edistämiseksi Oulun krisLllinen koulu on laaLnut kaOavan erillisten liiOeiden sarjan: 

 OPS LIITE 3: Oppilashuollon suunnitelma 
OPPILASHUOLLON LIITE 4:  Kriisisuunnitelma  
OPPILASHUOLLON LIITE 6:  Koulun järjestyssäännöt 
OPPILASHUOLLON LIITE 7:  Työrauhan turvaaminen  
OPPILASHUOLLON LIITE 8:  Pelastussuunnitelma  
OPPILASHUOLLON LIITE 12: Oppilaan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja   

  häirinnältä 

Kyseisiä asiakirjoja päivitetään joustavasL aina muutostarpeen ilmaannuOua. PäiviOämiseen osallistu-
vat rehtori, opeOajat, erityisluokanopeOaja, terveydenhoitaja, lääkäri ja muut asiantunLjat. Muutokset 
ja täydennykset käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Päivitetyt oppilashuoltoon ja turvallisuuteen liiOy-
vät suunnitelmat hyväksytään Oulun krisLllisen koulun johtokunnassa ja Oulun seudun krisLlliseen kou-
lun kannatusyhdistys ry:n hallituksessa. Koulun johtokunta seuraa oppilashuoltoon ja turvallisuuteen 
liiOyvien ohjeistusten ja suunnitelmien ajantasaisuuOa ja niiden toteutumista. Johtokunta myös arvioi 
ohjeita ja suunnitelmia lukuvuosiOain koulussa käytyjen keskustelujen ja työturvallisuusLetojärjestel-
mästä saatujen Letojen perusteella. Arvioinnissa esiin tulevat kehiOämiskohteet otetaan huomioon 
seuraavan lukuvuoden suunniOelussa.  

Koulun oppilashuoltoon ja turvallisuuteen liiOyvät suunnitelmat ja toimintaohjeet kootaan koulun tur-
vallisuuskansioon. Turvallisuuskansiota säilytetään henkilökunnanhuoneessa ja se on aina henkilökun-
nan saatavilla. Turvallisuuskansion sisältö käydään läpi henkilöstön kanssa lukuvuoden alkaessa ja aina 
tarviOaessa. Uudet työntekijät perehdytetään turvallisuuskansion sisältöön. Perehdytys koskee myös 
sijaisia. 

Kaikki edellä mainitut liiteasiakirjat lähetetään kouluvuoden alkaessa huoltajille sähköisessä muodossa 
ja ne ovat lueOavissa koululla paperisina versioina.   

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos ovat tehneet tehtäviinsä kuulu-
via tarkastuksia koulullamme. Koulumme asiakirjat ja käytännöt ovat lakien ja asetusten vaatimukset täyt-
täviä, ja turvallisuustoimintamme on kokonaisuudessaan lain vaatimalla tasolla (turvallisuusjohtaminen, 
onnettomuusriskien hallinta, turvallisuuteen liittyvät asiakirjat, rakenteellinen paloturvallisuus, turvalli-
suustekniikka, turvallisuusviestintä ja -osaaminen).   

Oulun krisLllisen koulun järjestys- ja välitunLsäännöt ovat jokaisen koululuokan seinällä. Säännöistä 
keskustellaan ja niitä päivitetään aina tarpeen vaaLessa. Oppilaat osallistuvat niiden laaLmiseen. Jär-
jestys- ja välitunLsäännöt toimitetaan myös huoltajille, joilla myös on mahdollisuus vaikuOaa niiden 
sisältöön. 

Rehtori huolehLi tarviOavan koulutuksen järjestämisestä ja harjoitusten toteuOamisesta. Oulu-Koillis-
maan pelastusliikelaitos järjestää henkilökunnallemme ensisammutuskoulutusta ja koko koulua koske-
via erilaisista syistä johtuvia poistumisharjoituksia omien poistumisharjoitustemme lisäksi. Poistumis-
harjoituksia toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.  

Tapaturmien ehkäisyyn liiOyvässä ohjeistuksessa otetaan huomioon tapaturmien torjunnan kansalliset 
linjaukset ja ohjeistukset sekä toiminnan edellyOämä yhteistyö. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan 
tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liiOyvistä 
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meneOelytavoista. Oulun krisLllisessä koulussa niistä annetaan Letoa oppilaille oppitunLen yhteydessä 
ja huoltajille vanhempainilloissa ja oppilashuoltoon ja turvallisuuteen liiOyvissä asiakirjoissa. Henkilö-
kunnan ensiaputaitoja päivitetään koulumme työterveyshuollosta vastaavan Pohjois-Suomen työter-
veys ry:n kanssa laaditun toimintasuunnitelman mukaisesL.  
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LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ 
Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den mukaisia tavoiOeita ja periaaOeita. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulOuuritausta otetaan 
perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulOuuri-idenLteegä tuetaan monipuolisesL. 
Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioiOamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mu-
kaista oikeuOa omaan kieleen ja kulOuuriin.   159

TavoiOeena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulOuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyt-
tä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä LetoisuuOa ja metalingvisLsiä taitoja. Koulutyöhön voi sisältyä 
monikielisiä opetusLlanteita, joissa opeOajat ja oppilaat käyOävät kaikkia osaamiaan kieliä. Opetukses-
sa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä Letämystä oman kieli- ja kulOuurialu-
eensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulOuureista. KulOuurista monilukutaitoa voi-
daan vahvistaa mediakasvatuksella ja oOamalla huomioon oppilaiden ja heidän perheidensä media-
kulOuuri. 

Oppilaiden opintoja varten voidaan tarviOaessa laaLa oppimissuunnitelma. Suunnitelma sisältää sovel-
tuvin osin samoja osa-alueita kuin tehosteOua tukea varten laadiOava oppimissuunnitelma, joka kuva-
taan alaluvussa 7.3.2. 

Perusopetuslain mukaan perusopetuksessa käyteOävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla 
myös saame, romani tai viiOomakieli. Opetuskielenä voidaan käyOää myös muita kieliä, kun se ei vaa-
ranna opetussuunnitelman perusteissa aseteOujen tavoiOeiden saavuOamista.   160

9.1. Saamelaiset ja saamenkieliset 

Saamelaisten opetuksessa erityisenä tavoiOeena on tukea oppilaiden kasvamista kieleensä, kulOuuriin-
sa ja yhteisöönsä sekä antaa heille mahdollisuus omaksua saamelainen kulOuuriperintö. TavoiOeena on 
lisätä oppilaiden valmiuksia toimia saamenkielisessä ympäristössä, oppia saamen kieltä ja saamen kie-
lellä. 

Saamelaisten koLseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden opetus tulee antaa pääosin 
saamen kielellä . Silloin kun perusopetus on saamenkielistä, sen erityisenä tavoiOeena on vahvistaa 161

saamen kielen osaamista ja kielen käyOöä. Opetus perustuu yhteisölliseen näkemykseen kielestä. Yh-
teisön jäsenyys ja osallisuus lujiOuvat, kun oppilaat oppivat käyOämään kieltä yhteisölle ominaisella 
tavalla.  

Saamen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa otetaan huomioon eri saamen kielet ja niiden murteet 
sekä kielen sisältämä kulOuurinen Letous. Oppilaita ohjataan ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja vaikutuksia ympäristöönsä sekä myönteisen viesLntäilmapiirin rakentamisen tärkeyOä 
osana oman elämänsä hallintaa ja kielellistä tapakasvatusta. Kielellisten taitojen kehiOyessä oppilaat 
saavat valmiuksia osallistua ja vaikuOaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Opetus lisää oppilaiden 
ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulOuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle ja yhteis-
kunnalle eOä muille alkuperäiskansoille.  Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan myös muita 
kieliä ja kulOuureja. 

 Suomen perustuslaki (731/1999) 17 §159

 Perusopetuslaki 10 § 1 mom. (1288/1999)160

 Perusopetuslaki 10 § 2 mom. 161
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9.2. Romanit 
Romanien opetuksessa erityisenä tavoiOeena on vahvistaa oppilaiden idenLteeLn kehitystä ja Letoi-
suuOa omasta historiasta ja kulOuurista. Opetuksessa otetaan huomioon Suomen romanien asema 
etnisenä ja kulOuurisena vähemmistönä. Opetus vahvistaa romanien kieli- ja kulOuuriperinnön säily-
mistä yhteistyössä koLen kanssa.  

Oppilaille pyritään tarjoamaan romanikielen opetusta.  Mahdollisuuksien mukaan heille tarjotaan myös 
romanikielistä opetusta. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden ikä ja romanikielen taito ja hyö-
dynnetään romanikielistä yhteisöä ja mediaa. 

9.3. Viittomakieliset 

ViiOomakielisten opetuksessa erityisenä tavoiOeena on vahvistaa oppilaiden viiOomakielistä idenLteet-
Lä ja LetoisuuOa omasta kulOuuristaan ja viiOomakielisestä yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään 
viiOomakielistä yhteisöä ja mediaa. ViiOomakieltä käyOävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloi-
sia tai kuulevia. 

Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarviOaessa antaa opetusta myös viiOomakielellä . 162

Lain perusteluiden mukaan ainakin viiOomakieltä ensimmäisenä kielenä oppineille kuuroille opetus 
tulee antaa viiOomakielellä . ViiOomakielinen perusopetus voidaan toteuOaa joko viiOomakielisessä 163

ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viiOomakielisistä ja puhuOua kieltä käyOävistä oppilaista. ViiOo-
makielisen perusopetuksen tavoiOeena on vahvistaa oppilaiden viiOomakielen taitoa ja lisätä valmiuk-
sia toimia erilaisissa ympäristöissä. 

ViiOomakielen ja kirjallisuuden opetuksessa oppilaat vahvistavat valmiuksiaan vuorovaikutukseen viit-
tomakielellä osana oman elämänsä hallintaa. Vuorovaikutustaitojen kehiOyessä he saavat valmiuksia 
osallistua ja vaikuOaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. ViiOomakielisille kuuleville annetaan viit-
tomakielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä viiOomakielisen 
kommunikaaLon merkityksestä itselle ja viiOomakieliselle yhteisölle. 

9.4. Muut monikieliset oppilaat 
 
Muiden monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoiOeena on tukea oppilaiden monikielisyyt-
tä sekä idenLteeLn ja itsetunnon kehiOymistä. Siten oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja akLi-
viseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat 
kuten äidinkieli ja kulOuuri sekä maassaoloaika.  

Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyOämään osaamiaan kieliä monipuolisesL eri oppiaineiden tun-
neilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyOö tukevat eri oppiainei-
den sisällön omaksumista ja oppilas oppii viesLmään koulun oppiainesisällöistä myös omalla äidinkie-
lellään. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehiOää omaa 
kieltään ja kulOuuriaan. Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman äidinkielen opetusta.  

ValLoneuvoston asetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjalli-
suuden sijasta maahanmuuOajille voidaan opeOaa joko kokonaan tai osiOain suomen tai ruotsin kieltä 

 Perusopetuslaki 10 § 2 mom. 162

 Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 86/1997163
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erityisen maahanmuuOajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesL . Oppilas opiskelee suomi tai ruotsi 164

toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on 
puuOeita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei ole riiOävää yhden-
vertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päiviOäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskente-
lyssä tai oppilaan suomen kielen taito on muutoin riiOämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 
opiskeluun (katso myös Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus). 

Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan tarvit-
taessa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuOamiseksi. 
MaahanmuuOajaoppilaalle voidaan laaLa oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumis-
suunnitelmaa.   

9.5 Paikallisesti päätettävät asiat 

Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon paikalliset, kieleen ja kul6uuriin lii6yvät erityisky-
symykset ja ratkaistaan, miten opetus järjestetään.  Opetussuunnitelman laadinnassa tehdään yhteis-
työtä oppilaiden, huoltajien sekä kyseisten kieli- ja kul6uuriyhteisöjen kanssa. 

Opetuksen järjestäjä pää6ää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 
o miten oppilaiden kieli, kielelliset valmiudet ja kul6uuri otetaan huomioon opetuksen järjes-

tämisessä ja koulutyössä ja miten opetus käytännössä järjestetään 
o minkälaisin toimenpitein oppilaiden kieli- ja kul6uuri-iden=tee=n kehi6ymistä tuetaan  
o käytetäänkö oppimissuunnitelmaa oppilaan opiskelun tukena sekä mikä on oppimissuunni-

telman rakenne ja keskeinen sisältö. 

9.6. OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

Oulun krisLllinen kasvatus ry:lle myönneOy perusopetuksen järjestämislupa kaOaa opetuksen suomen 
kielellä. KoLtaustaltaan muun kielisten oppilaiden opiskelua tuetaan, joOa taataan oppilaan tasapai-
noinen kehitys ja oppiminen.  

Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelmaa laadiOaessa on huomioitu Oulun kaupungin opetussuun-
nitelman paikalliset kieleen ja kulOuuriin liiOyvät erityiskysymykset opetuksen järjestämisessä.  

9.6.1 Eri kieliryhmien opetus  

9.6.1.1 Saamelaiset ja saamenkieliset  

Oulun krisLllinen koulu tukee erilaisin käytännön järjestelyin saamenkielisen oppilaan mahdollisuuOa 
osallistua pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulOuurin opetukseen Oulun kaupungin opetustoimen 
ryhmissä. Oulun kaupungin opetusryhmien muodostamisessa otetaan huomioon oppilaan ikä ja kielen 
taitotaso (saame toisena kielenä -taso/saame vieraana kielenä –taso).  

 ValLoneuvoston asetus (422/2012) 8 § 2 mom. 164
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Saamen kielen ja saamelaisen kulOuurin opetus on vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Opetuksessa 
noudatetaan saamen kielen ja saamelaisen kulOuurin oululaista opetussuunnitelmaa. Oulun krisLllinen 
koulu kirjaa lukuvuosisuunnitelmaan saamen kieltä ja kulOuuria täydentävinä opintoina suoriOavan 
oppilaan opintojen järjestämistavan ja meneOelyt.  

Oulun krisLllinen koulu huomioi saamelaisten kansallispäivän ja järjestää tuolloin erilaisia saamen kult-
tuuriperintöön liiOyviä tapahtumia, jotka rikastuOavat krisLllisen koulun kielellistä ja kulOuurista moni-
naisuuOa. 

9.6.1.2 Romanit  

Oulun krisLllinen koulu tukee erilaisin käytännön järjestelyin romanikielisen oppilaan mahdollisuuOa 
osallistua romanikielen kulOuurin täydentävään opetukseen Oulun kaupungin opetustoimen ryhmissä. 

Kielenopetuksen lisäksi opetuksen sisältöihin kuuluvat aineellinen ja henkinen kulOuuriperintö, roma-
nien historia ja nykykulOuuri sekä tapakulOuurin erityispiirteet alueellisine eroineen ja muutoksineen. 
Romanimusiikin, kirjallisuuden, suullisen kerrontaperinteen, runouden ja käsityöperinteen eri muodoil-
la on tärkeä rooli opetuksessa. 

Koulussa opeteOavaa kirjakieltä ja pääosin kotona opiOua puhekieltä käsitellään toisiaan täydentävinä 
elemenOeinä. Kielen käyOöalojen laajentumiseksi hyödynnetään kodin ja koulun sekä eri tahojen välis-
tä yhteistyötä sekä monimediaisia oppimisympäristöjä, minkä kauOa oppilasta rohkaistaan käyOämään 
romanikieltä. 

Oulun krisLlliselä koululla tuetaan romanilasten ja -nuorten kieli- ja kulOuuri-idenLteeLn kehiOymistä 
tekemällä yhteistyötä romanilasten koLen sekä Pohjois-Suomen Romanit -yhdistyksen kanssa. Roma-
nien kansallispäivänä romanikulOuuria tuodaan monin tavoin esille valtaväestöön kuuluvien keskuu-
teen.  

9.6.1.3 Vii1omakieliset  

Oulun kaupungin kuulovammaisten oppilaiden opetuksen järjestämisessä on huomioitu, eOä osalle 
kuulovammaisia ensisijainen kieli ei ole puhuOu kieli vaan viiOomakieli. Huoltajat voivat valita lapsensa 
äidinkielen. Tällöin oppilaan ensisijaisena kielenä ja opetuskielenä voi olla viiOomakieli. 

KommunikoinLtavan ja ensisijaisen kielen valinta on hyvin monisyinen prosessi, jonka tulee perustua 
lapsen tarpeisiin. TavoiOeena on kieli, joka toimii ajaOelun ja kommunikaaLon välineenä. Osa lapsista 
tarvitsee puheen ja kielen oppimisen tueksi vaihtoehtoisia kommunikaaLomenetelmiä, kuten tukiviit-
tomia tai viitoOua puheOa. Osa huonokuuloisista ja sisäkorvaistuteOa käyOävistä oppilaista tarvitsee 
apuvälineistä huolimaOa tehosteOua tai erityistä tukea suoriutuakseen opinnoistaan oman taitotason-
sa mukaisesL. 

Oulun kaupungissa kuulovammaiset oppilaat käyvät pääosin lähikoulua. Pieni joukko kuulovammaisia 
käy koulua Oulussa valLon erityiskoulussa. Oulun krisLllisessä koulussa ei järjestetä viiOomakielen ope-
tusta, vaan koulu tekee yhteistyötä Oulun kaupungin sivistystoimen kanssa opetuksen järjestämisessä, 
mikäli kouluun hakeutuu viiOomakielinen oppilas.   

9.6.1.4 Muut monikieliset oppilaat  

MaahanmuuOajataustaiset oppilaat sijoitetaan vuosiluokille yksilöllisesL kielitaidon ja muun osaamisen 
arvioinnin perusteella. Mikäli maahanmuuOajaoppilaan suomen kielen perustaidoissa on puuOeita yh-
dellä tai useammalla kielitaidon osa-alueella, opiskelee hän suomi toisena kielenä -oppimäärää (S2-op-
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pimäärä). Tällöin ns. S2-oppilas opiskelee omassa ryhmässään samaan aikaan, kun muilla on suomi äi-
dinkielenä -opetusta. Mikäli koko oppimäärää ei saada järjestymään erillisenä S2-opetuksena, oppilas 
opiskelee osan tunneista eriyteOynä oman opetusryhmänsä suomi äidinkielenä -oppitunneilla. Koulu 
arvioi oppilaan suomen kielen taidon ja S2-opetuksen tarpeen. S2-oppilaille tehdään oppimissuunni-
telma yhdessä huoltajan kanssa 

MaahanmuuOajataustaisia oppilaita opeOaville opeOajille järjestetään tarpeellinen tuki eri kieliryh-
mien opetukseen koulutuksen, sopivan opetusmateriaalin, koulunkäynninohjaajan ja erityisopeOajan 
resurssien sekä oppilashuollon palvelujen kauOa. 

MaahanmuuOajataustaisen esikouluikäisen lapsen kielitaito arvioidaan esiopetuksen aikana yhteistyös-
sä Oulun kaupungin päiväkoLen kanssa. Kielitaidon tason arvioinLin osallistuvat esikouluopeOaja ja 
kiertävä erityislastentarhanopeOaja sekä koulun erityisopeOaja tai S2-opeOaja. Arvioinnin perusteella 
päätetään yhteistyössä huoltajien kanssa, sijoiOuuko oppilas valmistavaan opetukseen vai perusope-
tuksen oppilaaksi ja mitä oppimäärää hän suomen kieli ja kirjallisuus -oppiaineessa opiskelee. 

Perusopetuksen pääOövaiheessa maahan tullut oppilas (luokat 7-9) voidaan vapauOaa tarviOaessa toi-
sen koLmaisen kielen opiskelusta; oppimäärän vuosiviikkotunLmäärä korvataan tällöin englannin tai 
suomi toisena kielenä opetuksella 

Pedagogisen tuen järjestelyissä noudatetaan kolmiportaisen tuen periaaOeita. Oppilaalla on mahdolli-
suus edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan myös oman opinto-ohjelman mukaan. Päätös vuosi-
luokkiin sitomaOomasta opetuksesta tehdään oppilaskohtaisesL moniammaLllisessa oppilashuolto-
työssä, jolloin oppilas ja huoltaja ovat luontevasL mukana. Opintokokonaisuudet, aikataulutus, tavoit-
teet ja sisällöt kirjataan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. Opintojen etenemistä ja opintokokonai-
suuksien suoriOamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesL yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. 
Kaikissa Llanteissa varmistetaan tarviOaessa tulkkipalveluja käyOäen, eOä oppilas ja huoltaja ymmärtä-
vät tuen järjestämisen periaaOeet ja käytännön toimet 

Mikäli oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärää, huomioidaan tämä myös 
muiden oppiaineiden sisältöjen eriyOämisessä ja arvioinnissa. Oppilas, jonka väestörekisterissä oleva 
äidinkieli on muu kuin suomi, voidaan arvioida luokilla 1-8 sanallisesL. Perusopetuksen pääOötodistuk-
sessa arvioinL on numeerinen. Vain oppilas, jolla on väestörekisterissä merkiOynä äidinkieli muu kuin 
suomi, voi saada perusopetuksen pääOötodistuksessa pääOöarvioinnin suomi toisena kielenä ja kirjalli-
suus oppimäärässä 

Monikieliselle oppilaalle tarjotaan mahdollisuuOa osallistua alueellisiin oman äidinkielen opetusryh-
miin suunniOelemalla lukujärjestys sellaiseksi, eOä osallistuminen on mahdollista. Oman koLkielen 
opetustakin järjestetään krisLllisessä koulussa, mikäli oppilasryhmän koko on riiOävä ryhmän perusta-
miseen. Ryhmän perustamisen tarve ja mahdollisuudet arvioidaan vuosiOain. Oppilasta rohkaistaan 
opiskelemaan oman kielen avulla sekä käyOämään omaa kieltä mahdollisuuksien mukaan erilaisissa 
kouluLlanteissa.  

9.6.2 Opetuksen järjestämiseen lii1yviä seikkoja  

Oppimissuunnitelma  
Kaikille niille oppilaille, jotka opiskelevat suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, laaditaan 
yleisen tuen oppimissuunnitelma Wilmaan. Tällä pyritään takaamaan se, eOä oppilaan aiempaa oppi-
mishistoriaa koskeva Leto saavuOaa kaikki opeOajat. Näin varmistetaan, eOä oppilaan tausta ja oppimi-
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sen lähtökohdat otetaan huomioon jokaisen oppiaineen tavoiOeissa, sisällöissä, työtavoissa, opetusma-
teriaaleissa ja arvioinnissa.  

Myös jokaiselle pohjoissaamea tai romanikieltä ja -kulOuuria opiskelevalle 1. luokan oppilaalle laadi-
taan yleisen tuen oppimissuunnitelma, johon kirjataan vain saamen kieleen ja saamelaiseen kulOuurin 
tai romanikieleen ja romanikulOuuriin liiOyviä asioita. Oppimissuunnitelma saamen kielen ja -kulOuurin 
sekä romanikielen ja -kulOuurin osalta on voimassa vuosiluokilla 1–9 ja sitä tarkistetaan ja täydenne-
tään tarviOaessa. 

Oppimissuunnitelman avaa lukuvuosiOain luokanlehtori tai luokanvalvoja ja antaa oikeudet oppilasta 
opeOaville opeOajille, jotka kirjaavat oman oppiaineensa tukikäytänteet.  

Valmistava opetus 
Valmistavaan perusopetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuOaneet eOä Suomessa synty-
neet maahanmuuOajataustaiset oppilaat. Kunnallisilla kouluilla valmistavan perusopetuksen lupa on 
olemassa, muOa muut perusopetuksen järjestäjät joutuvat sen erikseen hakemaan. Oulun krisLllisellä 
koululla ei ole vielä opetuslupaa valmistavaan perusopetukseen, joten maahanmuuOajataustaisten op-
pilaiden opiskelukielen kehiOymistä tuetaan tarjoamalla mahdollisuuOa osallistua Oulun kaupungin 
järjestämään valmistavaan opetukseen ja jatkamalla tämän jälkeen krisLllisessä koulussa. Valmistavasta 
opetuksesta perusopetukseen siirryOäessä oppilaalle tehdään pedagoginen arvio ja määräaikainen te-
hostetun tuen päätös kahdeksi vuodeksi. LuokanopeOaja/luokanvalvoja tekee oppilaalle tämän perus-
teella oppimissuunnitelman. 

Kieli- ja kul1uuri-iden0tee0n tukeminen  
Oulun krisLllisen koulun toimintakulOuuria ohjaa kulOuurinen moninaisuus ja kieliLetoisuus luonnolli-
sena osana koulun arkea ja keskusteluja. Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioiOa-
maan jokaisen kansalaisen perustuslain mukaista oikeuOa omaan kieleen ja kulOuuriin. Opetuksessa 
huomioidaan oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulOuuritausta. Oppilaantuntemus ja herkkyys oppi-
laiden idenLteegä kohtaan kuuluvat krisLllisen koulun arvoperustaan. 

Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyOäjiksi sekä äidinkielellään 
eOä muilla kielillä. Äidinkieli on jokaisen perusoikeus: kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä on oikeus ke-
hiOää ja ylläpitää omaa äidinkieltään. Se vahvistaa oppilaiden itsetuntoa ja tuo myönteisiä oppimisko-
kemuksia, jotka rohkaisevat käyOämään omaa kieltä eri Llanteissa. Koulutyöhön voikin sisältyä moni-
kielisiä opetusLlanteita, joissa opeOajat ja oppilaat voivat käyOää osaamiaan kieliä. Kaikki kielet ovat 
samanarvoisia, joten kaksi- ja monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyOämään osaamiaan kieliä. 

Oulun krisLllinen koulu oppivana yhteisönä ohjaa oppilaita tunnistamaan oman kulOuurinsa tyypillisiä 
toimintatapoja ja havaitsemaan niitä myös muiden toiminnassa sekä keskustelemaan näistä piirteistä ja 
luomaan uusia yhteisiä toimintatapoja. Globaalikasvatuksen avulla oppilaat oppivat toisista kulOuureis-
ta ja ymmärtävät omien asenteidensa, toimintansa ja valintojensa vaikutukset maailmanlaajuisesL. 
Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä Letämystä oman kieli- ja 
kulOuurialueensa elämäntavoista, historiasta ja nykyisyydestä. 

Koulussa pyritään tarjoamaan oman äidinkielen opetusta koko perusasteella. Näin oman äidinkielen 
opetuksella pyritään rakentamaan ja vahvistamaan kulOuurista idenLteegä sekä tukemaan rinnakkais- 
ja monikielisyyden kehiOymistä. Oman äidinkielen opetusta voidaan järjestää myös tarviOaessa yhteis-
työssä Oulun kaupungin kanssa 
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Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman äidinkielen opetusta. Se on oppilaalle ylimääräistä ja 
vapaaehtoista. Oman äidinkielen opetuksen järjestämisestä päätetään vuosiOain oppilasmäärien mu-
kaan ja tarviOaessa tehdään yhteistyötä Oulun kaupungin opetustoimen kanssa. 
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LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS 
 
Koulun opetuskieli on suomi tai ruotsi ja joissakin tapauksissa saame, romani tai viiOomakieli. Opetuk-
sessa voidaan perusopetuslain mukaan käyOää koulun varsinaisen opetuskielen lisäksi myös muuta 
kieltä, jos arvioidaan, eOä se ei vaaranna oppilaiden mahdollisuuOa seurata opetusta. Erillisessä ope-
tusryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kielellä.   165

Perusopetuslain mukainen opetuskieli määriOelee, millä kielellä äidinkielen ja kirjallisuuden opetus 
annetaan . Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän ja A1-kielen oppimäärän tunnit voidaan kuitenkin 166

tarviOaessa yhdistää valLoneuvoston asetuksen mukaisesL . Yhdistetystä tunLmäärästä on tällöin 167

vähintään puolet opeteOava koulun varsinaisella opetuskielellä.  

Kodin ja koulun yhteistyön turvaamiseksi huoltajille tarkoiteOu Ledotus ja keskeiset asiakirjat tulee olla 
saatavana koulun perusopetuslain mukaisella opetuskielellä sekä tarpeen mukaan myös koulun muulla 
tai muilla opetuskielillä. 

Opetus voidaan toteuOaa laajamiOaisena kaksikielisenä opetuksena, joka voidaan jakaa koLmaisten 
kielten varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamiOaiseen kaksikieliseen opetukseen. Sitä 
voidaan antaa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään tässä nimitystä kielirikas-
teinen opetus. Joskus kaksikielistä opetusta toteutetaan muilla kuin koLmaisilla 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 saavuOamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetus-
kielessä eOä kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen pitkäntähtäimen tavoiOeena on perustan luomi-
nen elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulOuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikie-
lisessä opetuksessa oppilaille tarjotaan autengnen kielenkäyOöympäristö. TavoiOeeseen pyritään jär-
jestämällä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen/kohdekielen tunLen lisäksi eri oppiaineiden 
opetusta kummallakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös opetuksen ulko-
puolella. Opetuksen järjestäjä määriOelee paikallisesL kielikylpykielen/kohdekielen sisällöt ja tunLmää-
rän. Kielikylpykieli/kohdekieli on yleensä samalla oppilaan A1-kieli.  

Kaikissa oppiaineissa tulee saavuOaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoiOeet. 

Kaksikielisessä opetuksessa painoOuu luonnollinen viesLntä ja vuorovaikutus, toiminnallisuus ja oppi-
laiden akLivinen kielenkäyOö. Oppilaan mahdollisuuksia käyOää kieltä oppiainekohtaisesL sekä koulun 
opetuskielessä eOä kielikylpykielessä/kohdekielessä tuetaan LetoisesL. Koulun opetuskieli ja kielikyl-
pykieli/kohdekieli muodostavat kokonaisuuden, ja molempien kielten oppimista tuetaan yhteistyössä 
koLen ja huoltajien kanssa. Kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulOuuriin. Opetuksen 
suunniOelu ja toteutus edellyOää systemaagsta yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä eri oppiaineita opet-
tavien opeOajien eOä myös koulun muun henkilöstön kesken.  

 Perusopetuslaki 10 §165

 Perusopetuslaki 12 §166

 ValLoneuvoston asetus (422/2012) 8 §167
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SiirryOäessä opetuksessa luokanopetuksesta aineenopetukseen, on siirtymävaihe hyvä suunnitella 
opeOajien välisenä yhteistyönä. Tällöin kaksikielisen opetuksen aseOamat erityisvaaLmukset voidaan 
oOaa suunnitelmallisesL huomioon.   

Opetuksen jatkumon ja siirtymävaiheiden suunniOelu edellyOää yhteistyötä myös sidosryhmien kes-
ken.  

Kielikylpykielen/kohdekielen opetus 

Opetuksen järjestäjä määriOelee paikallisesL kielikylpykielelle/kohdekielelle aseteOavat tavoiOeet ja 
sisällöt. TavoiOeiden aseOamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoa. 
Kielikylpykielen/kohdekielen opetuksessa kehitetään oppilaiden kielitaitoa monipuolisesL ja samalla 
oOaen huomioon eri oppiaineiden aseOamat vaaLmukset kielitaidolle. 

Oppiaineiden opetuksen muuOuessa käsiOeellisemmäksi tarvitaan myös vaaLvamman asiateksLn tuot-
tamis- ja ymmärtämistaitoja sekä taitoa keskustella vaaLvista aiheista. Myös oikeakielisyyteen kiinnite-
tään huomiota lisääntyvässä määrin. Kielikylpykielen/kohdekielen kehiOymistä tuetaan ja seurataan.  

Muiden oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä 

Eri oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä edellyOää opeOajalta kieliLetoista ja kielipeda-
gogista oteOa sekä riiOävää kielenhallintaa . Tarvitaan yhteistä pohdintaa siitä, millaiset kielenkäytön 168

konvenLot ja millaiset teksLt ovat millekin oppiaineelle tyypillisiä. Näin määritellään kielellisiä tavoiOei-
ta eri oppiaineissa. Opetuksessa korostuu havainnollisuus ja konkreegsuus, oppilaskeskeiset työtavat 
ja vuorovaikuOeisuus. Oppilaita rohkaistaan käyOämään kielikylpykieltä/kohdekieltä eri oppiainesisäl-
töjä opiskeltaessa. TavoiOeena on, eOä oppilaat ovat samanaikaisesL sekä kielen oppijoita eOä kielen 
käyOäjiä. Oppilaiden kielikylpykielen/kohdekielen tuoOamista tuetaan opeOajan ja muiden oppilaiden 
vertaistuella.  

Muiden oppiaineiden opetus koulun opetuskielellä 

Opetuksessa varmennetaan, eOä oppilaiden äidinkielinen käsiOeiden hallinta sekä teksLen ymmärtä-
minen ja tuoOaminen kehiOyvät ikäkauden mukaiselle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa. 
Myös koulun opetuskielellä anneOavassa opetuksessa edellytetään opeOajalta kieliLetoista ja kielipe-
dagogista oteOa.   

Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet kaksikielisessä opetuksessa 

Arvioinnin tulee antaa opeOajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesL palauteOa oppilaiden aineen-
hallinnan ja kielitaidon kehiOymisestä suhteessa opetukselle määriteltyihin tavoiOeisiin. Oppilaan kieli-
taidon kehiOymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa sekä kaikkien opeOajien yhteistyö-
nä eOä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi Eu-
rooppalaista kielisalkkua.  

Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arvioinLperusteita riippumaOa siitä, 
millä kielellä niitä on opeteOu. Arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen kehiOyminen 
niiden kielellisten tavoiOeiden osalta, jotka on paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjaOu.   

Perusopetuksen pääOöarvioinnissa kielikylpykielen tai kohdekielen tavoiOeiden saavuOaminen arvioi-
daan A1-kielen pääOöarvioinnin kriteereiden mukaisesL. Näin menetellään oppilaiden yhdenvertai-
suuden turvaamiseksi toisen asteen opintoihin hakeuduOaessa. Mahdollisuuksien mukaan arvioinL 
tehdään yhteistyössä eri oppiaineita opeOavien opeOajien kesken. PääOötodistuksen yhteydessä oppi-
laalle voidaan antaa liite kielikylpyyn tai muuhun kaksikieliseen opetukseen osallistumisesta.  

 Opetushallituksen määräys 25/011/2005 168
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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 
riiOävää tukea oppimiseensa ja koulunkäynLin heL, kun tarveOa ilmenee. Oppilaan tuen tarveOa seura-
taan säännöllisesL, ja tukea annetaan tarpeen mukaan. Tarkoitus on, eOä oppilas saa suunnitelmallista, 
jatkuvaa tukea heL tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan yhteistyös-
sä opeOajien, oppilaan ja oppilaan huoltajien sekä oppilashuollon kesken.  

10.1.1 Laajamittainen kaksikielinen opetus 
 
Ko=maisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy 

KoLmaisten kielten varhaisella täydellä kielikylvyllä tarkoitetaan tässä varhaisintaan kolmevuoLaana ja 
viimeistään esiopetuksesta alkavaa ja perusopetuksen loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuk-
sesta järjestetään koulun varsinaisella opetuskielellä ja osa toisella koLmaisella kielellä tai saamen kie-
lellä. Kyseisestä kielestä käytetään tässä nimitystä kielikylpykieli. Kielikylpyopetus on tarkoiteOu pää-
sääntöisesL lapsille, jotka eivät puhu kyseistä kieltä äidinkielenään.   

Kielikylpykielellä anneOavan opetuksen osuus varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä on koko ohjelman 
ajan vähintään 50 % niin, eOä 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 tunLmäärästä.  

Kaikkia oppiaineita pyritään opeOamaan perusopetuksen kestäessä sekä kielikylpykielellä eOä koulun 
opetuskielellä, muOa ei molemmilla kielillä samanaikaisesL. OpeOajat toimivat joko koulun opetuskie-
len tai kielikylpykielen mukaisina kielellisinä malleina. OpeOajalla on yksikielinen rooli kielikylpyryh-
mässä. Opetuskielen vaihtuessa vaihtuu siis myös opeOaja. Opetusmateriaali on samankielistä kuin 
opetus. Tärkeää on, eOä oppilas saavuOaa riiOävän kielitaidon eri oppiaineiden tavoiOeiden saavuOa-
miseksi. Kielikylvyssä tuetaan kummankin opetuskäytössä olevan koLmaisen kielen avulla oppilaan 
kulOuuri-idenLteeLn syvenemistä. KoLmaisten kielten lisäksi tuetaan muiden kielten ja kulOuureiden 
kohtaamista ja vahvistetaan tällä tavoin oppilaan monikielistä ja kulOuurisesL monikerroksista idenL-
teegä myönteisellä tavalla.   

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja kielikylpykielessä on osiOain yhteisiä tavoiOeita ja sisältöjä. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen opetussuunnitelmat laaditaan opeOajien yhteistyönä 
niin, eOä kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tulevat katetuiksi ja tavoiOeet on mahdollista saa-
vuOaa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sekä kielikylpykielen opetuksen välillä on siirtovaikutusta 
varsinkin kun kielikylpykielen opetuksen tunLmäärä on suuri ja opetus aloitetaan varhain. Lukemaan ja 
kirjoiOamaan opeOaminen tapahtuu 1.-2.- luokilla ainoastaan kielikylpykielellä. Oppilaan kielikylpykie-
len kehityksen tukemiseksi opetus järjestetään niin, eOä oppilaat saavat sekä lukuaineissa eOä taito- ja 
taideaineissa riiOäväsL opetusta kielikylpykielellä. Siirtovaikutuksen suuruus vaihtelee sisältöaiheiOain. 
Sisältöjen suunniOelussa voidaan hyödyntää äidinkielenomaisia tai maahanmuuOajille tarkoiteOuja 
suomen/ruotsin kielen oppimääriä. 

Muu laajami6ainen kaksikielinen opetus 

Muussa laajamiOaisessa kaksikielisessä opetuksessa käytetään koulun opetuskielen lisäksi yhtä tai 
useampaa muuta kieltä. Muusta opetuksessa käytetystä kielestä käytetään tässä nimitystä kohdekieli.  
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LaajamiOaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 % perusopetuksen 
koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus lasketaan koko tunLmäärästä niillä 
vuosiluokilla, joilla laajamiOaista kaksikielistä opetusta toteutetaan. LaajamiOainen kaksikielinen ope-
tus voi alkaa jo esiopetuksessa ja kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.   

LaajamiOaisessa kaksikielisessä opetuksessa olevien oppilaiden kielitausta voi myös vaihdella suuresL. 
Joidenkin oppilaiden äidinkieli ei ole mikään opetuskielistä. Osa oppilaista tulee kouluun ulkomailta 
niin myöhäisessä perusopetuksen vaiheessa, eOä oppisisältöjen opiskelu suomeksi/ ruotsiksi tuoOaa 
heille vaikeuksia. Ellei näitä oppilaita jostakin syystä voida ohjata valmistavaan opetukseen, heille tarjo-
taan muita tukitoimia (katso luku 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki).  

Oppilaat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin koulun opetuskieli, opiskelevat useimmiten suomi/ruotsi 
toisena kielenä -oppimäärää. Näiden oppilaiden kielitaidon kehiOymiseen tulee kiinniOää erityistä 
huomiota, jos kohdekielisen opetuksen osuus koko opetuksesta on suuri.  

Opetussuunnitelmaa laadiOaessa on tärkeää miegä sitä, millaisia oppiaineita tai sisältöjä on mielekäs-
tä opeOaa kohdekielellä. Lisäksi tulee pohLa, onko osa oppiaineiden sisällöistä sellaisia, eOä niiden 
opiskelu suomeksi tai ruotsiksi olisi erityisen tärkeää, joOa oppilas saavuOaisi hyvät toimintavalmiudet 
suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Mikäli kohdekielisen opetuksen määrä on suuri, on huolehdiOava siitä, eOä oppilaiden suomenkieli-
nen/ruotsinkielinen käsiOeiden hallinta sekä vaaLvan asiateksLn ymmärtäminen ja tuoOaminen kehit-
tyvät hyvälle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa. 

Kaksikielinen opetus tulee järjestää niin, eOä kaikki oppilaat voivat saavuOaa 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 kulOuureita esiin koulun arjessa, kehiOää kulOuurien kohtaamistaitoja ja ruokkia 
monikielisyyOä. Samalla se aseOaa koululle haasteen tukea kunkin oppilaan monikielistä ja kulOuuri-
sesL monikerroksista idenLteegä myönteisellä tavalla.  

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 tunLmäärästä 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 tavoiOeet eri oppiaineiden opetuksen ja oppimistulosten osalta ovat perus-
opetuksen pääOyessä samat kuin sellaisessa perusopetuksessa, joka ei ole kielirikasteista. Kielirikastei-
nen opetus kannustaa ja akLvoi oppilaita kohdekielen käyOöön varsinaisten kielen tunLen lisäksi.  Kie-
lelliset tavoiOeet suhteutetaan kielirikasteisen opetuksen määrään.   

10.2 Paikallisesti päätettävät asiat 

Mikäli opetuksen järjestäjä tarjoaa kaksikielistä opetusta jossakin muodossa, opetuksen järjestäjä päät-
tää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 
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o kenelle kaksikielinen opetus on tarkoite6u ja mitkä ovat oppilaaksi oton periaa6eet  
o mikä on kielikylpykielen/kohdekielen sekä koulun opetuskielen tun=jako 

o mitkä oppiaineet tai oppiaineiden sisältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä 
kielikylpykielellä/kohdekielellä; mikäli =lanne on tarpeen tarkistaa kunkin lukuvuoden osalta 
erikseen, opetussuunnitelmassa määritellään, miten tarkistus tehdään ja miten asia kuva-
taan lukuvuosisuunnitelmassa  

o mitkä ovat kielikylpykielellä/kohdekielellä opete6avien oppiaineiden keskeiset kielelliset 
tavoi6eet 

o mitkä ovat kielikylpykielen/kohdekielen ja tavoi6eet ja sisällöt vuosiluoki6ain.  

 
Lisäksi varhaisen täydellisen kielikylvyn osalta päätetään ja kuvataan  

o mitkä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen sisältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja 
mitkä kielikylpykielellä.  

 
Lisäksi laajami6aisen kaksikielisen opetuksen osalta päätetään ja kuvataan   

o miten järjestetään sellaisten lyhytaikaises= Suomessa asuvien oppilaiden opetus, jotka eivät 
pysty opiskelemaan opetuskielellä eivätkä kohdekielellä 

o käytetäänkö oppilaaksi otossa soveltuvuuskokeita ja mikä niiden vaikutus on oppilaaksi ot-
toon. 

10.3. OULUN KRISTILLISEN KOULUN PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

Oulun krisLllinen koulu ei järjestä kaksikielistä opetusta. LaajamiOaista kaksikielistä opetusta järjeste-
tään Oulussa Oulun kansainvälisessä koulussa, jonka opetussuunnitelma on kuvaOu Oulun kaupungin 
perusopetuksen opetussuunnitelmassa.  
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LUKU 11 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLI-
SEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA PERUSOPETUS 

11.1 Opetuksen järjestämisen periaatteet 

ValLoneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai sääLölle 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 noudaOaa perusopetukselle aseteOuja yleisiä kasvatusta-
voiOeita ja opetukselle aseteOuja tavoiOeita. Opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteita sitouOamaOa oppilaita LeOyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatso-
mukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Poik-
keamista ja painotuksista määrätään järjestämisluvassa ja valLoneuvoston asetuksessa .  169

11.2 Paikallisesti päätettävät asiat 

Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma voi olla järjestäjäkohtainen tai yksikkökohtainen tai näi-
den yhdistelmä opetuksen järjestäjän päätöksen mukaises=. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kas-
vatusopilliseen järjestelmään perustuva paikallinen opetussuunnitelma voi olla omaleimainen opetuk-
sen järjestämisluvan ja val=oneuvoston asetuksen määri6ämissä rajoissa. Opetussuunnitelma ei voi 
olla ris=riidassa perusopetuslain ja -asetusten, tavoi6eita ja tun=jakoa koskevan val=oneuvoston ase-
tuksen tai perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa.  

Opetuksen järjestäjän tulee pää6ää ja kuvata opetussuunnitelmassa sen lisäksi mitä tämän perustea-
siakirjan muissa luvuissa määrätään 
-  Erityiseen maailmakatsomukseen perustuva opetuksen osalta 

o mitkä ovat erityiseen maailmankatsomukseen perustuvat, perusopetuksen arvoperustaa 
sekä tavoi6eita ja keskeisiä sisältöjä täydentävät näkökulmat  

o miten nämä näkökulmat näkyvät toimintakul6uurissa ja työskentelytavoissa  
o miten ko. maailmankatsomukseen perustuvia arvoja, =etoja, taitoja ja valmiuksia paino6a-

vaa opetusta toteutetaan läpäisyperiaa6eella 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 periaa6eet ja ratkaisut 

o miten nämä näkyvät toimintakul6uurissa ja työskentelytavoissa sekä eri oppiaineiden ja 
oppimiskokonaisuuksien opetuksessa. 

11.3. OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

11.3.1 Kris0lliseen maailmankatsomukseen perustuva opetus 

 ValLoneuvoston asetus (422/2012) 3 § ja 10 §169
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Erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa noudatetaan peruso-
petuslain 11 §:n 1 momenLn määräyksiä perusopetuksen sisällöstä, Opetushallituksen 22.12.2014 
pääOämiä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä ValLoneuvoston asetusta 422/2012 
(28.6.2012), jossa on seliteOy erityiseen maailmankatsomukseen perustuvan opetuksen lähtökohta.  

Erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa oppilaalle annetaan 
läpäisyperiaaOeella opetuksen perustana olevaan maailmankatsomukseen perustuvia Letoja, taitoja ja 
valmiuksia. Maailmankatsomukseen perustuvalla taidolla tarkoitetaan taitoa etsiä, löytää ja ymmärtää 
maailmankatsomuksellisia Letoja ja käsiOeitä sekä kykyä käsitellä maailmankatsomuksellisia kysymyk-
siä, muodostaa oma maailmankatsomus ja arvioida sitä. Maailmankatsomukseen perustuvalla valmiu-
della puolestaan tarkoitetaan kykyä käydä omia maailmankatsomuksellisia taitoja hyväksi käyOäen 
maailmankatsomuksellista keskustelua ympäristön kanssa.  

KrisLllisellä arvoperusteisella opetuksella tuetaan katsomusLetoisuuden kehiOymistä, oppilaiden 
omaehtoista ajaOelua ja tarjotaan aineksia maailmankatsomuksen rakentamiseksi. OpeOajan tulee 
kasvatustyössään kunnioiOaa oppilaan oikeuOa omaan maailmankuvaansa ja sen muodostamiseen. 
Oppilaalla on oikeus krisLllisen koulun maailmankatsomuksesta poikkeaviin tai sen kanssa risLriitaisiin 
maailmankatsomuksiin ja arvovalintoihin. Oulun krisLllisen koulun toiminta, kasvatus ja opetus noudat-
tavat perusopetukselle aseteOuja yleisiä kasvatustavoiOeita sitouOamaOa opetuksen taustalla olevaan 
maailmankatsomukseen. 

KrisLlliseen maailmankatsomukseen perustuva opetus ei muuta perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa määriteltyjä yhteisten aineiden oppimääriä eikä vaaranna oppivelvollisuuteen kuuluvien 
oppimäärien saavuOamista. 

KrisLllisen koulun opetuksen on opetuksenjärjestämisluvan mukaan perustuOava krisLlliselle maail-
mankatsomukselle. Tämä katsomusLetoisuus on opetussuunnitelmaa yhtenäistävä tekijä, jonka avulla 
tarkastellaan Ledon eri osa-alueiden välistä yhteyOä. Oppiaineiden opetuksen perustana on krisLllisen 
sivistysperinteen ja eri Leteenalojen välinen vuoropuhelu.  

KrisLllinen maailmankatsomus ilmenee Oulun krisLllisen koulun arvoissa, kasvatustavoiOeissa, toimin-
ta-ajatuksessa ja toimintakulOuurissa, muOa myös soveltuvin osin läpäisyperiaaOeella eri oppiaineissa 
ja oppimiskokonaisuuksien opeOamisessa kunnioiOaen oppilaslähtöisyyOä.  

KrisLllisen koulun toimintakulOuuri heijastaa krisLllisen maailman- katsomuksen kokonaisvaltaista pe-
rustaa. KrisLllinen arvomaailma ilmenee  
• henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien välisissä kohtaamisissa 
• kirkkovuoden erilaisten juhlien esille nostamisessa  
• uskonnollista ainesta sisältävien Llaisuuksien järjestämisessä (aamunavaukset, jumalanpalveluk-

set: noudatetaan Opetushallituksen LedoOeen 19/2006 mukaisia meneOelyjä) 
• uskonnon opetuksen tunLmäärässä (kaikilla vuosiluokilla 2 viikkotunLa) 
• seurakuntavierailujen määrässä 
• mahdollisuutena siunata kouluruoka 
• pitämällä yhteyOä krisLllisten koulujen oppilaisiin Suomessa ja ulkomailla 
• yhteydenpidossa kehitysyhteistyötä ja kansainvälistä diakoniaa tekeviin kansalaisjärjestöihin  
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KrisLllinen arvomaailma ilmenee myös maailmankatsomuksesta nousevana tapana ajatella ja pohLa 
arvopohjan mukaisia katsomusnäkökulmia. Näin tuetaan katsomusLetoisuuteen kasvamista, jonka li-
sääntyminen antaa oppilaalle käytännön välineitä kriigseen ajaOeluun ja arvovalintoihin. Tämä eri kat-
somuskulmista tapahtuva tarkastelu pitää sisällään myös krisLllisen maailmankatsomuksen. Katsomus-
kulmista lähtevä tarkastelu on itsenäistä ja kriigstä ajaOelua tukevaa, ei mihinkään LeOyyn katsomuk-
seen sitouOavaa. Kyse on metodisista ja Llannekohtaisista ratkaisuista - ei tavoiOeiden tai sisältöjen 
määriOelemistä tässä suhteessa ennakkoon. Erityisestä maailmankatsomuksesta lähtevä opetus ei tuo 
opetukseen opetussuunnitelman perusteita haastavia paradigmaattisia ongelmia.  

KrisLllisen ihmiskäsityksen yksi tärkeä näkökulma on ihmisen vapaus ja vapaan tahdon kunnioiOami-
nen. Tämän arvon kunnioiOaminen merkitsee esimerkiksi sitä, eOä oppilailta tai heidän perheiltään ei 
edellytetä krisLllistä maailmankatsomusta. RiippumaOa oppilaan tai tämä perheen maailmakatsomuk-
sellisista näkökulmista, oppilas nähdään krisLllisessä koulussa ainutlaatuisena, Jumalan luomana per-
soonana (vrt. uskonnon toisen vuosiluokan oppisisältö). Häntä opetetaan arvostamaan itseään ja toisia 
ainutkertaisina ja luovuOamaOoman arvokkaina.   

Oulun krisLllinen koulu pyrkii olemaan avoin ja läpinäkyvä toiminnassaan sekä edistämään avointa ja 
rehellistä keskustelukulOuuria. Näin kukin oppilas ja perhe voi vapaasL arvioida koulun toimintaa ja sen 
taustalla vaikuOavia näkemyksiä. TavoiOeena on välOää tahallista tai tahatonta indoktrinaaLota. Oppi-
laita rohkaistaan suhtautumaan arvostavasL ja kunnioiOavasL eri tavoin ajaOeleviin ja erilaisen maail-
mankatsomuksen omaaviin ihmisiin. Koulun tulkinta krisLllisyydestä kunnioiOaa erilaisia krisLllisiä nä-
kemyksiä, eikä se edusta yhtä LeOyä krisLllistä näkemystä. Koulun tulkintaa ja opetusta arvioidaan kriit-
LsesL. 

Maailmankatsomuksellisten Letojen, taitojen ja valmiuksien opeOamiseen liiOyvät Llanteet nousevat 
oppitunneilla usein oppilaiden esiOämistä spontaaneista kysymyksistä. Näissä Llanteissa Oulun krisLlli-
sen koulun henkilökunnalla on valmiuOa käsitellä krisLlliseen maailmakatsomukseen liiOyviä teemoja, 
muOa heillä on myös syvällistä ymmärrystä muista maailmankatsomuksista. Opetuksessa on Llaa kyse-
lyille, ihmeOelylle ja epäilyille - oppilas saa uskoa tai olla uskomaOa krisLllisen maailmakatsomuksen 
mukaisesL. OpeOaja pyrkii edistämään monipuolista, avointa, rakentavaa, rehellistä ja toista kunnioit-
tavaa keskustelua ja rohkaisemaan puhumista myös vaikeista ja kiistaa aiheuOavista kysymyksistä. Näin 
opetuksella pyritään kehiOämään oppilaan katsomusLetoisuuOa. KrisLllinen koulu ei ole oppiaineiden 
opetuksessa sitoutunut mihinkään uskonnolliseen tunnustukseen ja on siten uskonnollisesL tunnustuk-
setonta. 

KrisLllisen koulun kasvatus ja opetus tukee valLoneuvoston perusopetuksen tavoiOeista ja tunLjaosta 
antaman asetuksen 2 - 4 §:ssä määriteltyjen valtakunnallisten tavoiOeiden saavuOamista. 

11.3.2 Oulun kris0llisen koulun toimintakul1uuri 

Koulun toimintakulOuuri vaikuOaa merkiOäväsL koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kauOa op-
pimiseen. TavoiOeena on, eOä koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesL tukemaan kasva-
tus- ja opetustyölle aseteOujen tavoiOeiden saavuOamista. 

Koulun kasvatustavoiOeet, arvot ja pyrkimykset monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin konkreLsoituvat 
toimintakulOuurissa. TavoiOeena on toimintakulOuuri, joka on avoin ja vuorovaikuOeinen sekä tukee 
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yhteistyötä niin koulun sisällä kuin koLen ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilailla ja vanhemmilla 
on mahdollisuus osallistua koulun toimintakulOuurin luomiseen ja sen kehiOämiseen erityisesL koulun 
oppilaskunLen ja vanhempainverkoston kauOa.  

Oulun krisLllisen koulun toimintakulOuuri ei ilmennä minkään yksiOäisen kirkkokunnan tai seurakun-
nan hengellistä kulOuuria. Koulu on itsenäinen toimija eikä ole sitoutunut mihinkään yksiOäisen tun-
nustuskunnan toimintaan, tapakulOuuriin tai opillisiin näkemyksiin. Koulu tekee yhteistyötä lähialueen 
eri krisLllisten seurakunLen kanssa, muOa ei ota kantaa seurakunLen opillisiin näkemyseroihin, vaan 
opillisten korostusten ja hengellisen elämän erilaisten ilmenemismuotojen väliOäminen jäsenilleen on 
perheiden ja seurakunLen vastuulla kouluajan ulkopuolella. Koulun tehtävä on antaa laadukasta perus-
opetusta ja kasvaOaa oppilaita yhteiskunnan jäseniksi. 

Oulun krisLllisen koulun toimintakulOuuria tarkastellaan seuraavista näkökulmista:  
a) arvot, periaaOeet ja kriteerit  
b) koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyOäytymismallit sekä oppitunLen ulkopuo-

linen koulun toiminta kuten  
c) juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat 
d) dialoginen kasvatussuhde henkilökunnan ja oppilaiden välillä, kohtaamisen kulOuuri  
e) henkilökuntakoulutus  
f) koulun suhde paikallisseurakunLin  
g) kerhotoiminta 
h) KouluPlus –toiminta 
i) sitoutuminen laadunkehitystyöhön  

a) Arvot ja periaa1eet 
Opetussuunnitelman perusteiden yleinen arvopohja ja krisLllisten koulujen määriOelemät maailman-
katsomukselliset arvot ohjaavat Oulun krisLllisen koulun toimintaa. Kyseiset arvot ohjaavat myös kou-
lun toimintakulOuurin kehiOämistä.  

Oulun krisLllisen koulun arvopohja on luotu opetussuunnitelman perusteiden, vanhempien ja oppilai-
den kuulemisen sekä krisLllisten koulujen yhteistyön tuloksena. Niiden konkreLsoitumiseen lukuvuosi-
suunnitelmatasolla vaikuOavat henkilökunnan lisäksi: 

• huoltajat, jotka voivat vaikuOaa suorien yhteydenoOojen lisäksi toimintakulOuuriin vanhem-
painvargen, vanhempainiltojen, vanhempaintoimikunnan ja vanhempainkoulujen kauOa 
(avointa keskustelua kasvatuskysymysten parissa asiantunLjaluentojen pohjalta). 

• oppilaat, jotka osallistuvat toimintakulOuurin kehiOämiseen säännöllisesL kokoontuvien luok-
kakokousten ja kahden erillisen oppilaskunnan kauOa.  

KrisLllisten koulujen arvot on määritelty luvussa 2. Ne realisoituvat kaikissa kouluarjen Llanteissa. Kris-
Lllisten arvojen ilmenemisessä on ennen kaikkea kyse arvoista nousevasta tavasta ajatella ja tehdä op-
pilasta tukevia arvopohjan mukaisia valintoja. Siten krisLlliset arvot voivat olla potenLaalisesL läsnä 
kaikissa oppiaineissa. OpeOajan ammaLlliseen vastuuseen kuuluu kuitenkin se, eOei maailmankatso-
muksellista ainesta tai pohdintaa ujuteta sinne, minne se ei kuulu tai milloin oppilaslähtöisyys ei sitä 
edellytä. KrisLllisissä kouluissa oppilaat kysyvät spontaanisL krisLllliseen elämään liiOyviä kysymyksiä.  

Oppilaista itsestään nousevat kysymykset ja sanomiset tarjoavatkin luontevia mahdollisuuksia maail-
mankatsomuksellisten arvojen pohLmiseen ja opeOamiseen. Arvojen syvällinen Ledostaminen on läh-



 220

tökohta niiden huomioimiselle arjessa. Koko henkilökunta osallistuu arvokasvatuksen asintaunLjoiden 
järjestämiin alan koulutuksiin.   

Seuraava Oulun krisLllisen koulun laaLma lista krisLllisten arvojen ilmenemisestä käytännössä on esi-
merkinomainen; todellisuuOa kaventava kuvaus, muOa aito pyrkimys läpinäkyvyyteen.  

Ihmisarvo, vastuullisuus, laupeus ja lähimmäisenrakkaus:  
• Osallistuminen kansalliseen KiVa Koulu –ohjelmaan: kaveriongelmia ja kiusaamisia käsitellään 

yhteisöllisinä ongelmina, joihin voimme myös yhteisönä vaikuOaa.  
• Luokkakohtaisten sosiogrammien laaLminen, joiden perusteella kartoitetaan ystävyyssuhteita. 

Niiden avulla löydetään syrjäytymisuhanalaisia oppilaita ja ohjataan heihin kohdistuvia tukitoi-
mia. 

• OpeOajien, koulunkäynninohjaajien ja yläkouluoppilaiden ohjaamat välitunLleikit, joihin vede-
tään mukaan erityisesL toisten seurasta vetäytyviä oppilaita 

• Viikon/Kuukauden oppilas: Kannustamme ja palkitsemme niitä oppilaita, jotka ansioituvat tois-
ten oppilaiden huomioimisessa 

• Roolileikkien ja tunnetaitojen opeOaminen 
• Kehupenkki: Kaikki oppilaat osallistuvat kerran lukuvuoden aikana toisten oppilaiden myönteis-

ten arvioiden kohteeksi. Kehut kirjataan oppilaskohtaiseksi huoneentauluksi. 
• Jokainen oppilas nähdään luovuOamaOoman arvokkaana Jumalan luomana yksilönä. Oppilaalle 

myös osoitetaan ehdotonta hyväksyntää ilmein, elein, sanoin kaikissa kouluelämän Llanteissa 
• Ihmisarvon tunnustaminen ja lähimmäisyyden kokeminen ulotetaan myös koulun ja Suomen 

rajojen ulkopuolelle. Osallistumme humanitaarista apua antaviin kansainvälistä diakoniaa ja ke-
hitysyhteistyötä toteuOaviin projekteihin, kansalaisjärjestöjen ja evankelisluterilaisen kirkon 
kansallisiin ja kansainvälisiin hyväntekeväisyysprojekteihin sekä ruohonjuuritason yhteydenpi-
toon ulkomaisiin kouluihin. 

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus: 
• Kipeitäkin asioita käsitellään asioina. Koulu tunnustaa keskeneräisyytensä ja halunsa kehiOyä 

kouluna niin vanhemmille kuin oppilaille. OpeOajatkin tekevät virheratkaisuja. 
• Oppilaiden rehellisyyOä omien virheiden ja laiminlyönLen edessä arvostetaan, mikä kasvatus-

keskustelussa myös sanoitetaan oppilaalle itselleen. Opetetaan puhumaan toOa. 
• Oppilaita kannustetaan omien vahvuuksien rehelliseen arvioinLin ja tunnistamiseen.  
• Oppilaat harjaantuvat arvioimaan arvojen ilmenemistä omassa toiminnassaan (itsereflekLo). 
• Oppilaille annetaan lukuvuosiOain Minä-vihko, johon he voivat kirjata rehellisesL omia tunto-

jaan. Minä-vihko on vain oppilaan itsensä käyOöön syvimpien tuntojen sanoiOamiseksi. 
• Oppilaat ja vanhemmat voivat antaa vuosiOain nimeOömänä rehellistä palauteOa koulun toi-

minnasta heille suunnaOujen kyselyjen välityksellä. 

Armollisuus:  
• Oppilaat opetetaan pyytämään ja antamaan anteeksi  
• Oppilaalla on mahdollisuus olla pyytämäOä tai antamaOa anteeksi, jos ei ole siihen valmis 
• Anteeksi pyytämiseen ja antamiseen liiOyy aina keskustelu siitä, mitä on pyydeOy ja anneOu 

anteeksi 
• Keskustelua anteeksipyytämisen ja -antamisen sekä niiden ilmaisemisen vaikeuksista käydään 

myös osana toimintakulOuuriin liiOyvää tunnekasvatusta 
• OpeOajatkin pyytävät oppilailta anteeksi tehdessään virheitä 
• Oppilaiden välisistä vaikeuksista keskustellaan avoimesL ja rehellisesL. Keskusteluissa on mah-
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dollista käyOää apuna myös koulukuraaOoria.  
• Kurinpitotoimissa oppilas kirjaa myös itse oman rikkeensä paperille. Asiasta käydyn kasvatus-

keskustelun jälkeen paperi hävitetään. Tällä halutaan kuvata asian konkreegsta loppuun käsiOe-
lyä ja uudelleen aloiOamista. Vanhoihin asioihin ei ole kenelläkään lupaa palata. KrisLllisen ih-
miskäsityksen ja armollisuuden näkökulmasta nähdään jokaisessa oppilaassa kasvamisen mah-
dollisuus ja oikeus.  

• Jos koulussa kohdennetaan oppilaaseen Perusopetuslain määriOelemiä kurinpitotoimia, henki-
lökunta käy myös itsereflekLota työ- ja kouluyhteisön tasolla siitä, mitä olisi voitu tehdä toisin. 
Armollisuuteen liiOyy halu ymmärtää kurinpitotoimiin johtaneiden rikkeiden syitä syvällisesL ja 
laajasL. Armollisuus siis kutsuu koko kouluyhteisön tarkastelemaan oman toimintansa integri-
teegä.  

Turvallisuus ja yhteisöllisyys: 
• Oulun krisLllistä koulua ylläpitävä yhdistys ylläpitää myös kahta päiväkoLa, mikä mahdollistaa 

turvallisen ja yhtenäisen kasvupolun päiväkodista yläkoulun päätökseen. Tiedonsiirto päiväko-
dista kouluun siirtyvien lasten osalta on mutkatonta. OpeOajat ja päiväkodista siirtyvät lapset 
ovat jo entuudestaan toisille tuOuja, koska päiväkoL osallistuu akLivisesL alkuopetusluokkien 
järjestämiin juhliin ja tapahtumiin.  

• Koulun henkilökunta opeOelee tuntemaan koulumme kaikki oppilaat nimeltä.  
• Koko henkilökunta esitellään oppilaille. 
• Luokkaan tulevat uudet oppilaat toivotetaan tervetulleiksi erityisin tervetulojuhlallisuuksin. 
• Pyrimme tutustumaan kunkin oppilaan tärkeään lähipiirin (vanhemmat, perhe, seurakunta, ko-

Lmaa) ja rakentamaan oppilaiden keskuudessa arvostavaa ja kunnioiOavaa suhtautumista tois-
tensa erilaisiin taustoihin. 

• Vanhemmilla on mahdollisuus tuoda omaa erikoisosaamistaan koulun arkeen ja kerhotoimin-
taan. 

• Oppilaat ja vanhemmat voivat osallistua koulun organisoimaan varainkeruuseen.  
• Koulun teemapäiviin osallistuvat oppilaiden lisäksi kaikki henkilökuntaan kuuluvat (siivoojat, 

keigöväki, koulusihteeri, aamu- ja iltapäivätyöntekijät, koulunkäynninohjaajat, opeOajat). 
• Koko koulua koskevia ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja järjestetään usein. 
• Ns. vanhempainkouluissa henkilökunta ja vanhemmat käyvät asiantunLjaluentojen pohjalta 

kasvatuksellisiin aihepiireihin liiOyviä keskusteluja. 
• Kouluyhteisössä käydään säännöllisesL keskustelua koulun arvopohjan ja toiminnan välisestä 

yhteydestä. 
• Oppilaat ja vanhemmat osallistuvat koulun sääntöjen ja rajojen laaLmiseen, mikä helpoOaa nii-

hin sitoutumista  
• Palvelevaa asenneOa opetetaan omalla sitoutumisella työhön ja toimimalla joustavasL oppilai-

den ja perheiden parhaaksi  
• Yhteisöllisyyteen kuuluvia terveitä auktoriteegsuhteita opetetaan tapakasvatuksen avulla (joh-

tamistaidot, alaistaidot, oppilastaidot)   

Kunnioitus ja luo1amus: 
• Kunnioitusta opetetaan osoiOamalla kunnioitusta oppilaille. Kunnioitusta kokenut osaa sitä 

myös antaa muille.  
• Hyvät tavat osoiOavat kunnioitusta. Koululla järjestetään hyviin tapoihin liiOyviä omia teema-

viikkoja ja osallistutaan Opetushallituksen ohjeistamiin teemapäiviin, -viikkoihin ja -tapahtu-
miin. 

• Kunnioitusta rakennetaan myös tutustumalla henkilökunnan ja oppilaiden erilaisiin taustoihin, 
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tapakulOuuriin ja ajaOelutapaan. Samalla rakentuu ymmärrys erilaisista katsomuksista ja seura-
kunnista. 

• LuoOamusta opetetaan olemalla itse luoOamuksen arvoisia ja antamalla oppilaille tehtäviä, jois-
sa he voivat opetella ja harjoitella luoOamuksen arvoisena olemista. Tällaisia tehtäviä ovat esim. 
luokkajärjestäjän kaltaiset tehtävät, luokkaretkirahankeruutyömenetelmät ja yläkoululaisilla 
koulun kanneOavan Letokoneen lainaaminen koulun antamia tehtäviä varten koLoloihin.  

• Jokaiselle oppilaalle laadiOavassa KehiOymissuunnitelmassa asetetaan tavoiOeita myös kun-
nioiOamisen ja luoOamuksen perustana olevien hyvien tapojen ja käyOäytymisen suhteen.  

Kiitollisuus: 
• KrisLllisessä koulussa opetellaan kiiOämään niin suurista elämään liiOyvistä perimmäisistä 

asioista kuin myös oppilaan arkipäivää leimaavista asioista, kuten mahdollisuudesta opiskella. 
Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuus antaa mahdollisuuden opetella kiitollisuuOa monin ta-
voin. KiiOäminen kuuluu hyviin tapoihin ja sitä opetellaan asiaan kuuluvissa Llanteissa.  

• KiitollisuuOa ja arvostavaa suhtautumista kaikkeen koulun yhteiseen omaisuuteen opetetaan. 
Oppilailta edellytetään myös sen asiallista ja vastuullista käyOöä. Samalla opetetaan kiitollisuut-
ta maamme korkeasta hyvinvoinnista. Asiamme ovat monelta osin hyvin.  

• Oppilailla on mahdollisuus ruoan siunaamiseen ja siitä kiiOämiseen.  

Katsomus0etoisuus: 
• Keskustelua tukevat opetusmenetelmät 
• Avoin ja rohkaiseva ilmapiiri keskusteluun 
• OpeOajien ammagtaito ja jatkuva koulutus 
• KatsomusLetoisuuOa käsitellään myös luvussa 2.4. 

b) Koulun viralliset säännöt sekä toiminta- ja käy1äytymismallit 
Oulun krisLllisen koulun toimintaa ohjaavat lait, asetukset, opetussuunnitelma, johtosääntö (LIITE 11) 
ja järjestyssäännöt (LIITE 6). Lisäksi koulun arkeen liiOyy koko joukko käytänteitä ja ohjeistuksia, jotka 
ovat lukuvuosisuunnitelmassa ja viikkoLedoOeissa sekä erillisissä koulun käyOöön suunnitelluissa asia-
kirjoissa (LIITE 8: Pelastussuunnitelma, LIITE 4: Kriisisuunnitelma, LIITE 12: Oppilaan suojaaminen väki-

vallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, LIITE 7: Työrauhan turvaaminen).  

Koulutyötä koskevat säännöt ja ohjeistukset laaditaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä henkilökun-
nan, oppilaiden ja vanhempien kanssa. Yhdessä tehtyyn myös sitoudutaan yhdessä. Pyrimme näin edis-
tämään tasa-arvoa, demokraLaa, yhteisöllisyyOä, vastuullista lähimmäisyyOä, kunnioitusta, luoOamus-
ta ja katsomusLetoisuuOa.  

Sääntöjä, ohjeistuksia ja Perusopetuslain 36 § mukaisia työrauhaa turvaavia meneOelyjä pohditaan 
yhdessä monesta eri näkökulmasta pyrkien samalla arvioimaan ja kehiOämään maailmankatsomukseen 
perustuvia taitoja ja valmiuksia. TavoiOeena ja ihanteena on se, eOä krisLllisen eLikan periaaOeet, ku-
ten ns. Kultainen sääntö ja Vuorisaarna soveltuvin osin, voisivat näkyä paitsi valmiiden sääntöjen ja oh-
jeistusten soveltamisessa myös niiden rakentumisprosessissa.  

c) Juhlat, teemapäivät ja erilaiset tapahtumat 
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Oulun krisLllinen koulu osallistuu Oulun opetustoimen järjestämiin urheilu- ja kulOuuritapahtumiin. 
Osallistumme myös Opetushallituksen suosittelemiin teemaviikkoihin ja -tapahtumiin (mm. Kodin ja kou-
lun päivä, Liikenneturvallisuusviikko, Tapakasvatusviikko).  

Kirkkovuoden kiertoon liiOyviä juhlia otetaan huomioon erityisellä tavalla. Juhlistamme advengaikaa, 
joka pääOyy perinteiseen joulujuhlaan. Pääsiäisenä joko järjestämme juhlan koulullamme tai osallis-
tumme Tuiran seurakunnan päiväkodeille ja kouluille suunnaOuun vuosiOain järjesteOävään pääsiäis-
vaellukseen. Valmistaudumme myös muihin kirkkovuoden juhliin pienimuotoisin oppilasesityksin (mik-
kelinpäivä, pyhäinpäivä, loppiainen, laskiainen, helatorstai ja helluntai). Järjestämme myös vuosiOain 
erilaisia oppilaslähtöisiä Talent -tapahtumia sekä varainkeruuseen liiOyviä myyjäisiä ja niihin tuoOeita 
valmistavia toimintapäiviä.  

d) Kehi1ymissuunnitelma ja dialoginen kasvatussuhde, kohtaamisen kul1uuri 
Kaikille Oulun krisLllisen koulun oppilaille laaditaan kehiOymissuunnitelma, jossa otetaan huomioon 
kehityshaasteiden lisäksi myös oppilaan vahvuudet. Se laaditaan kaksivaiheisesL. Ensimmäisessä vai-
heessa opeOaja laaLi yhdessä oppilaan kanssa realisLsen, muOa selkeän tavoiOeellisen suunnitelman 
tämän oppiainekohtaisesta oppimisesta, työskentelytaidoista sekä hyvistä käytöstavoista. Toisessa vai-
heessa tätä alustavaa oppimissuunnitelmaa tarkennetaan vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajien 
kanssa.  

Oppilaan henkilökohtaisia ja vaikeitakin asioita on mahdollisuus purkaa kuraaOoritapaamisissa, joihin 
oppilailla on mahdollisuus hakeutua aina tarviOaessa.  

Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuuOa kehiOyä kohtaamisen kulOuurissa osallistumalla kehityskes-
kusteluihin ja työnohjaukseen. 

e) Henkilökuntakoulutus 
Oulun krisLllisen koulun henkilökunta osallistuu akLivisesL erilaisten koulutusta järjestävien tahojen - 
kuten Oulun kaupungin opetustoimen, Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopiston, Pohjois-Suomen Aluehal-
lintoviraston, Niilo Mäki InsLtuuLn, Oulun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen ja Varhaiskasvatus-
palvelun sekä KrisLllisten Koulujen ja PäiväkoLen liiOo ry:n - koulutuksiin. Oulun krisLllinen kasvatus ry. 
järjestää myös itse koulutuksia, jotka painoOuvat krisLllisen kasvatuksen erityiskysymyksiin.  

f) Koulun suhde paikallisseurakun0in  
Oulun krisLllinen koulu tekee opetussuunnitelmansa mukaisesL yhteistyötä paikallisten seurakunLen 
kanssa (Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat, Oulun ortodoksinen seurakunta, Oulun katolinen seu-
rakunta, Oulun advengseurakunta, Oulun vapaakirkkoseurakunta, Oulun helluntaiseurakunta, Pelas-
tusarmeija ja Kansainvälinen seurakunta). SeurakunLen ja järjestöjen tulee koulussa vieraillessaan suh-
tautua kunnioiOavasL kaikkiin krisLllisiin tunnustusperinteisiin.  

Oulun krisLllinen koulu tunnistaa koulun ja seurakunnan erilaiset roolit. Koululla ei pidetä seurakunLen 
Llaisuuksia eikä koulun kauOa välity oppilaille kutsuja seurakunnallisiin tapahtumiin.   

g) Kerhotoiminta 
Koulupäivän päätyOyä järjestetään laadukasta ja monipuolista kerhotoimintaa, jossa on mahdollista 
liikkua monipuolisesL, harjoiOaa käden taitoja, opetella luontotuntemusta ja uusia kieliä ym. Koulun 
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varOuneemmat oppilaat järjestävät myös kerhoja pienemmille oppilaille vakituisen henkilökunnan kou-
luOamana ja ohjaamana.  

h) KouluPlus -toiminta (LIITE 17) 

i) Sitoutuminen laadunkehitystyöhön  
KrisLllisestä arvopohjasta ja koulun toiminta-ajatuksesta seuraa sitoutuminen koulun toiminnan jatku-
vaan kehiOämiseen. KrisLlliset koulut kehiOävät toimintansa laatua sekä kansallisena eOä kansainväli-
senä verkostona. Osaava-hankkeen myötä on luotu yhteinen laatukriteeristö ja miOarit, joiden avulla 
löydetään kehiOämiskohteita, arvioidaan toiminnan laatua ja järjestetään tarviOavaa koulutusta 
(hOp://www.krisLllinenkoulu.fi/data/OsaavaHanke.pdf). 

Koulu on oppimiseen sitoutunut yhteisö. Henkilökuntaa kannustetaan jatkuvaan itsensä kehiOämiseen 
ja ammaLlliseen täydennyskoulutukseen. Ihmisenä ja opeOajana kasvaminen on kehiOyvän koulun tär-
keä voimavara.  

Jokainen kouluyhteisön jäsen pyrkii kasvaOamaan näyOämällä myönteistä esimerkkiä. Kun oppilas ko-
kee tulevansa kunnioitetuksi, hän saa myönteisen mallin omalle käyOäytymiselleen. Samalla tavoin 
kasvaOaja antaa esimerkin mm. vastuun oOamisesta, asioiden selviOämisestä, oppimisesta ja omien 
virheiden käsiOelystä sekä anteeksi pyytämisestä. Myös opeOaja on oppija. 

Koulu kehiOää kolmiportaisen tuen toimintamalleja ja käytäntöjä, joiden avulla pyritään löytämään en-
Lstä monipuolisempia ja joustavampia tapoja tukea erilaisia oppijoita niin oppimis- ja koulunkäynnin 
vaikeuksissa kuin erityislahjakkuuksissa. 

Koulun tehtävä on yleisen oppivelvollisuuden mukaisen yleissivistyksen antaminen. Koulu pyrkii auOa-
maan vanhempia lapsen kehityksen ja kasvatuksen sekä koulun opetuksellisten tavoiOeiden ymmärtä-
misessä. Vanhemmat ovat ensisijaisesL vastuussa lastensa kasvatuksesta. Vanhemmilla on mahdolli-
suus osallistua koulun toiminnan kehiOämiseen eri tavoin. Tähän on mahdollisuus esimerkiksi vuosit-
taisten palautekyselyjen ja vanhempainkeskustelujen kauOa. 

Kohtaamisen kul1uuri 
Koulun toimintakulOuuri korostaa aitoa kohtaamista, jossa jokainen voi kokea tulevansa nähdyksi, kuul-
luksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Vuorovaikutuksen kauOa lapsi kasvaa vähitellen 
Letoiseksi omasta minuudestaan. Kohtaamisen kauOa oppilasta autetaan tulemaan Letoiseksi omista 
tunteistaan, tarpeistaan ja suhtautumistavoistaan sekä oOamaan nämä asiat huomioon myös suhtees-
sa toisiin. 

Kasvatuksen lähtökohta koulussa on dialoginen kohtaava kasvatussuhde opeOajan ja oppilaan välillä. 
Dialogisuus toteutuu toisen kunnioiOamisena, eläytyvänä kuuntelemisena, oppilaan tarpeiden huo-
mioimisena, huolenpitona sekä hänen ainutlaatuisuutensa arvostamisena. Dialogisuudessa olennainen 
merkitys on kommunikaaLo- ja tunneviesLntätaidoilla, luoOamuksella sekä henkilökohtaisen ajan an-
tamisella oppilaalle. Tapoina luoOamuksen saavuOamiseen ovat esimerkiksi kasvateOavan empaagnen 
kuuntelu, ystävällinen katsekontakL ja hymy sekä jakamaton huomio. TavoiOeena on, eOä oppilaan 
oma kokemus dialogisesta kasvatussuhteesta sisäistyy hänen omaksi asenteekseen muita ihmisiä ja 
itseään kohtaan.  

http://www.kristillinenkoulu.fi/data/OsaavaHanke.pdf
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Oppilaan omanarvontuntoa vahvistamalla tuetaan hänen vuovaikutustaitojensa kehiOymistä. Minuu-
den tukemisen välineinä koulussa käytetään erilaisia tunnetaitokasvatusohjelmia, itsearviointeja ja kes-
kusteluja. Oppilaita kannustetaan kärsivällisyyteen toisiaan kohtaan, risLriitojen sopimiseen, rehellisyy-
teen, kiitollisuuteen sekä toisten huomioimiseen. Arkipäivän Llanteissa ohjataan pyytämään ja anta-
maan anteeksi, puhumaan toOa ja toimimaan oikeudenmukaisesL. 

Dialogisuuden kauOa pyritään luomaan vapaa, avoin, keskusteleva sekä oppilaan mielipideOä kunnioit-
tava ilmapiiri. TavoiOeena on levollinen ja kannustava ilmapiiri, jossa jokaisella oppilaalla on Llaa oppi-
miseen omista lähtökohdista käsin. ToimintakulOuuri kannustaa osallisuuteen, ahkeruuteen ja vastuul-
liseen työskentelyyn sekä yhdessä oppimiseen. Samalla se pyrkii ehkäisemään suoritus- ja kilpailukes-
keisyyOä. 

Kohtaamisen kulOuurissa toteutuu myös yhteistoiminnallinen oppiminen, jota on muun muassa eri-
ikäisten oppilaiden yhteiset hankkeet, talkoopäivät, retket, tutustumiskäynnit, teemapäivät ja produk-
Lot. Yhteisöllisyys tulee esille myös koulun yhteisissä juhlissa, ruokailuissa, isompien oppilaiden ohjaa-
missa välitunLleikeissä ja kummioppilastoiminnassa. Myös vanhemmille annetaan mahdollisuus tois-
tensa kohtaamiseen ja akLiviseen osallistumiseen koulun toimintaan. 

Yhteisöllisyyteen kuuluu lähimmäisyys, sääntöjen ja rajojen kunnioiOaminen, palveleva asenne sekä 
terveiden auktoriteegsuhteiden oppiminen, jolla tarkoitetaan oppilaan kunnioiOavaa suhdeOa koulu-
yhteisön aikuisiin. Kouluyhteisö on erinomainen oppimisympäristö näiden taitojen harjoiOelemiseen. 
Ikätasolle soveltuvat pienet auOamistehtävät vastuuOavat ja osallistavat yhteisöllisyyteen. 
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LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA 
 
Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja 
ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehiOää 
osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumoLvaaLota ja kartuOaa valinto-
jen tekemisen taitoja.  

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 
 
ValLoneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoai-
neelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, koLtalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistunL-
määrä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikko-
tunLa ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotunLa, joista tunLjaossa käytetään nimeä taide- ja 
taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opeteOavien taide- ja tai-
toaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.  Valinnaisten tunLen käytöstä päätök-
sen tekee opetuksen järjestäjä.  

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitel-
massa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja koLtalouden kesken opetuksen järjestäjän 
pääOämällä tavalla. VaihtoehtoisesL vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoiOaa oppilaiden valiOa-
viksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan 
käyOää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan 
joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodosteOua oppiainekokonaisuuOa. 

12.2 Valinnaiset aineet 
 
Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukai-
sesL. Valinnaisten aineiden yhteenlaskeOu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotunLa vuosiluokil-
la 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia 
opintoja tai useasta aineesta muodosteOuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edis-
tää perusopetukselle aseteOujen tavoiOeiden saavuOamista.  Syventävät valinnaiset aineet syventä170 -
vät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoiOeita ja sisältöjä.  Soveltavat valinnaiset aineet voivat 
sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineil-
la voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, Leto- ja vies-
Lntäteknologiassa, kuluOaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa. 

Opetuksen järjestäjä pääOää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valin-
naisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen perusteet 
toiselle asteelle . 171

ValLoneuvoston asetuksessa määritellyssä tunLjaossa on vuosiluokilla 1-9 varaOu yhdeksän vuosiviik-
kotunLa opetusaikaa valinnaisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylite-
tään perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä (222 vvt), voivat tunnit ylityk-
sen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan tar-
vittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen. 

 ValLoneuvoston asetus (422/2012) 6 § 170

 Opetus- ja kulOuuriministeriön asetus opiskelijaksi oOamisesta ammaLllisessa peruskoulutuksessa (4/2013); Ope171 -
tusministeriön asetus opiskelijaksi oOamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006)
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12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät  
 
Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opeteOavien vapaaehtoisten 
ja valinnaisten kielten tavoiOeet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista muista valinnaisista kielistä sekä nii-
den tavoiOeista ja sisällöistä päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.  

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotunLa. Opetuksen järjestämiseen 
voidaan käyOää valinnaisiin aineisiin varaOuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäistun-
Lmäärän yliOäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen koLmainen kieli, käytetään sen opetuk-
sen järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen A-kielen vuosiviikkotunnit jae-
taan vuosiluokille opetuksen järjestäjän pääOämällä tavalla. TavoiOeet ja pääOöarvioinnin kriteerit ovat 
samat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä. 

Valinnaisen B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotunLa.  

12.4 Paikallisesti päätettävät asiat 

Opetuksen järjestäjä pää6ää valinnaisuudesta opetuksessa siten, e6ä tarjonta toteu6aa perusopetuk-
selle asete6uja tavoi6eita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä pää6ää ja kuvaa ope-
tussuunnitelmassa 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 
- miten taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään  

o mikäli opetuksen järjestäjä pääOää tunLen jakamisesta eri taide- ja taitoaineiden kesken, 
laaditaan opetussuunnitelma kunkin taide- ja taitoaineen osalta oOaen huomioon ko. op-
piaineen paikallinen kokonaistunLmäärä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty op-
piaineen rakenne 

o mikäli opetuksen järjestäjä pääOää, eOä kaikkien tai joidenkin valinnaisten tunLen käyOö 
perustuu oppilaan valintaan, laaditaan valinnaisten tunLen muodostamille syventäville 
opinnoille oma suunnitelmansa, jossa määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoiOeet, sisäl-
löt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluo-
kat, joilla valinnaista aineOa tarjotaan.  

Valinnaiset aineet 
- mitkä ovat oppilaille tarjoOavat valinnaiset aineet  

o mikä on kunkin valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista 
aineOa tarjotaan  

o miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokiOain 
o mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoiOeet ja sisällöt vuosiluokiOain sekä oppimisym-

päristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liiOyvät mahdolliset erityispiirteet. 

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät 

- mitkä ovat oppilaille mahdollisesL tarjoOavat vapaaehtoiset ja valinnaiset kielet  
o miten niiden vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokiOain  
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o mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoiOeet ja sisällöt vuosi-
luokiOain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liiOyvät mahdolli-
set erityispiirteet. 

12.5. OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

12.5.1 Taito- ja taideaineiden valinnaisten tun0en jakautuminen 

Oulun krisLllisessä koulussa taito- ja taideaineaineiden valinnaiset viikkotunLmäärät on määriteOy 
opetuksen järjestäjän toimesta luokille 1-6 ja sijoiteOu kiinteäsL koulun tunLjakoon. Näin on pyriOy 
turvaamaan käsityön, kuvataiteen ja musiikin opetuksen tasapuolinen toteutuminen. Yläkoululuokilla 
taito- ja taideaineiden valinta perustuu oppilaiden omaan valintaan.  

TunLjaon mukaisina valinnaisina taito- ja taideaineina opetuksen järjestäjä on valinnut seuraavat: 
• 3. lk käsityö ja kuvataide 

• 4. lk käsityö ja musiikki  

• 5. lk kuvataide  

• 6. lk käsityö 

Yläkoulun oppilaat voivat valita taito- ja taideaineita lukuvuosisuunnitelmassa määritellyllä tavalla seuraa-
vasti 

• 8. lk (2,5h) 
• 9. lk (2,5h) 

Seuraavassa taulukossa esitellään taito- ja taitoaineiden valinnaisten kurssien yhteys yhteisiin oppiainei-
siin, tunLmäärät sekä arvioinLtavat eri luokka-asteilla. 

Taulukko 3. Taito- ja taideaineiden valinnaisten kurssien yhteys oppiaineisiin, tunLmäärät 
sekä arvioinLtavat eri luokka-asteilla.  

Luokka-aste Valinnaisaine Vuosiviikkotuntimäärä Arviointi 
o=osana oppiaineen arvosanaa 
a=arvosana päättötodistukseen 
h=hyväksytty/hylätty

3 käsityö 1h O

3 kuvataide 1h O

4 käsityö 1h O

4 musiikki 1h O

5 kuvataide 1h O

6 käsityö 1h =

8 oppilas valitsee 2,5h a/h

9 oppilas valitsee 2,5h a/h
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Alakoulun taide- ja taitoaineiden valinnaisten tunLen opetussuunnitelmat ovat mukana oppiaineiden 
opetussuunnitelmaosiossa. Yläkoulun taito- tai taideaineiden valinnaistunnit ovat vuosiOain oppilaiden 
valiOavissa koulun valinnaisainetarjonnasta, jota esitellään valintaoppaassa. Oppilaille tarjotaan sekä 
pitkiä (2 vvh) kursseja eOä lyhytkursseja (alle 2 vvh). Vakiintuneet pitkät kurssit sekä lyhytkurssit esitel-
lään koulun opetussuunnitelmassa. VakiintumaOomat esitellään koulun lukuvuosisuunnitelmassa.  

Vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta annetaan arvosana pääOötodistukseen. Näille 
vähintään kahden vuosiviikkotunnin miOaisille pitkille kursseille on laadiOu tavoite ja sisältöjen määrit-
telyn lisäksi arvioinLkriteerit arvosanalle 8. Pitkät kurssit esitellään vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 op-
piaineiden yhteydessä. 

12.5.2 Vieraiden kielten vapaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät  

Oppilas voi valita 5. vuosiluokalla A2-kielen joko valinnaisena tai ylimääräisenä aineena. Ylimääräisenä 
aineena A2-kieli lisää oppilaan viikkotunLmäärää kahdella tunnilla, koska hän opiskelee myös jotain 
valinnaisaineOa. Oppilas voi siis valita, ovatko A2-kielen tunnit ylimääräisiä tunteja vai luetaanko ne 
valinnaisten aineiden tunteihin. A2-kieli valitaan perusopetuksen loppuun asL. Vanhempia ja oppilaita 
informoidaan kielten valintamahdollisuuksista heL vuodenvaihteen jälkeen, koska kielten opetuksen 
suhteen tehdään yhteistyötä Oulun kaupungin opetustoimen kanssa. InformaaLossa korostetaan sitou-
tumista kielenopiskeluun myös ylemmillä luokilla. 

7. luokalla A2-kielen tunnit ovat oppilaalle ylimääräisiä. 8. ja 9. luokalla A2-kielestä luetaan kummalla-
kin luokalla kaksi vuosiviikkotunLa valinnaisiin aineisiin ja yksi viikkotunL on ylimääräinen.  

A2-kielinä Oulun krisLllinen koulu tarjoaa Oulun opetustoimen järjestämän kielitarjonnan mukaisia kie-
liä ohjaamalla oppilaita yhteistyössä Oulun opetustoimen kanssa niihin kouluihin, joissa krisLllisen kou-
lun oppilaiden valitsemat kieliopinnot järjestetään. Mikäli krisLllisessä koulussa ilmenee riiOävää oppi-
lasmäärällistä kiinnostusta johonkin kieleen, järjestää koulu itse kyseisen opetuksen.  

Vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten oppimäärien tavoiOeet ja sisällöt vuosiluokiOain sekä oppimi-
sympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liiOyvät erityispiirteet on kuvaOu opetussuunnitel-
massa vuosiluokkien 3–6 ja 7–9 oppiaineita käsiOelevissä luvuissa.  

7. vuosiluokalla oppilailla on mahdollisuus valita B2-kieli Oulun kaupungin opetustarjonnan mukaises-
L.  

12.5.3 Valinnaiset aineet  

Valinnaisten aineiden yhteenlaskeOu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotunLa vuosiluokilla 1-9. 
Oulun krisLllisessä koulussa valinnaisaineet jakautuvat muiden kuin taito- ja taideaineiden valinnaisainei-
den osalta tuntimäärät ja arviointitavat eri vuosiluokka-asteilla huomioiden seuraavasti: 
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Yläkoulun taito-tai taideaineet sekä muut valinnaisaineet ovat vuosiOain oppilaiden valiOavissa koulun 
valinnaisainetarjonnasta. Oppilaille tarjotaan sekä pitkiä (2 vvh) kursseja eOä lyhytkursseja (alle 2 vvh). 
Tarjolla olevat valinnaisainesisällöt kuvataan oppilaille jaeOavassa kurssioppaassa.  Toteutuvat kurssit 
kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Vakiintuneet kurssit kirjataan lisäksi opetussuunnitelmaan. Pitkille 
kursseille on laadiOu tavoite- ja sisältöjen määriOelyn lisäksi arvioinLkriteerit arvosanalle 8.  

Oulun krisLllisessä koulussa tarjotaan 8. ja 9. luokalaisille valinnaisina kursseina laaja kaOaus eri op-
piaineisiin sekä laaja-alaiseen osaamiseen liiOyviä sisältöjä. Kurssien laajuudesta tavoiOeineen ja sisäl-
töineen päätetään erikseen koulun lukuvuosisuunnitelmassa. 

Yhden vuosiviikkotunnin miOainen syventävä uskonto vuosiluokilla 7-9 on kiinteä osa krisLllisen koulun 
valinnaisainetarjontaa, jonka oppilas valitsee valitessaan krisLllisen koulun koulukseen.  

12.5.4 Valinnaiset oppiaineet alakoulussa 

12.5.4.1  Liikunta (laajuus: 1 vvt) 

Liikunnan valinnaisen kurssin oppilas voi valita 5. ja 6. luokalla.  

Kurssin tehtävänä on antaa koulun liikuntatuntien ohella lisää mahdollisuuksia liikkua ja harjoitella eri pele-
jä ja yhdessä toimimista. Tavoitteena on saada oppilaat liikkumaan tehokkaasti ja mielihyvää liikunnasta 
tuntien.  

Luokka-aste Valinnaisaine Vuosiviikko-tun0-
määrä

arvioin0 
o=osana oppiaineen arvosanaa 
a=arvosana päättötodistukseen 
h=hyväksytty/hylätty

5 Lukuvuosisuunnitelmassa esi-
tellyt aineet tai A2-kieli

1 o tai h

6 Lukuvuosisuunnitelmassa esi-
tellyt valinnaisaineet tai A2-
kieli

1 o tai h

7 Lukuvuosisuunnitelmassa esi-
tellyt valinnaisaineet tai A2-
kieli

0,5 h

7 uskonto / kiinteä, sisältyy 
kouluvalintaan

1 h

8 Lukuvuosisuunnitelmassa esi-
tellyt valinnaisaineet tai A2-
kieli

2 a tai h

8 uskonto / kiinteä, sisältyy 
kouluvalintaan

1 h

9 Lukuvuosisuunnitelmassa esi-
tellyt valinnaisaineet tai A2-
kieli

1,5 h

9 uskonto / kiinteä, sisältyy 
kouluvalintaan

1 h
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Oppisisältö on liikunnan kaikille yhteisten kurssien syventämistä. Oppilaat saavat itse vaikuttaa lajivalikoi-
maan. Leikit, pelit, lajitekniikoiden harjoitteet ja lihaskunto sekä lihashuolto kuuluvat kurssin sisältöihin. 
Tällä kurssilla pyritään käyttämään paljon liikunnallisia leikkejä ja kokemaan liikunnan iloa.  

Oppimisympäristö on pääasiassa koulun omat liikuntatilat ja -paikat, mutta lähiympäristön ja voidaan käyt-
tää myös Oulun kaupungin liikuntapaikkoja. Työtapoina käytetään pääasiassa ryhmä- ja parityöskentelyä, 
mutta henkilökohtaista työskentelyä voi olla myös (esim. kuntopiiri, crossfit). 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki tapahtuvat samoin kuin liikunnassa yleisesti.  

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan osallistuminen yli puolelle kurssin tunneista. Kurssin arviointi: hyväk-
sytty/hylätty. 

12.5.4.2 Musiikki (laajuus: 1 vvt) 

Musiikin valinnaiskurssilla 5. ja 6.-luokan oppilaita innostetaan syventämään musiikin tuntemista ja vahvis-
taa yhteislaulutaitoja. Oppilaita rohkaistaan kokeilemaan uusia soittimia, sekä vahvistamaan soittotaitoa 
tuttujen soittimien kanssa. Musiikin tekemiseen yhdistetään myös muita taito-ja taideaineita.  

Tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuuksia omien musiikillisten vahvuuksien kehittämiseen ja vahvis-
taa taitoja yhdessä musisoimisessa ja soittimien tuntemisessa. Kurssilla voidaan tutustua myös johonkin 
digitaalisen musiikin tekemisen ohjelmaan (esim. MadPad) ja tuottaa sillä omaa musiikkia.  

Kurssilla lauletaan ja soitetaan monipuolisesti sekä opettajan että oppilaiden valitsemaa musiikkia bändi- ja 
rytmisoittimilla. Tehdään äänenkäyttöä vahvistavia harjoitteita ja kiinnitetään huomiota laulamisen tek-
niikkaan sekä tutustutaan äänentoistotekniikkaan. Tutustutaan yhdessä valittuun digitaalisen musiikin 
tuottamisen ohjelmaan ja tuotetaan sillä omaa musiikkia yksin tai ryhmässä. Kurssilla harjoitellaan valittu 
kappale esityskuntoon, joka voidaan esittää esim. aamupiirissä tai koulun juhlassa.  

Oppimisympäristö on pääasiassa koulun oma musiikkiluokka, mutta myös muita soveltuvia tiloja käytetään 
tarvittaessa esim. digitaalista musiikkia äänittäessä. Työtavat ovat ryhmäkeskeisiä, koska bändisoittaminen 
vaatii yhteismusisointitaitoja ja -tilanteita. Kaikessa työskentelyssä otetaan huomioon kuulon suojeleminen 
ja huoltaminen.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki tapahtuvat samoin kuin musiikissa yleisesti. Kurssin arviointiin vaikuttaa osal-
listuminen yhteismusisointiin. Kurssin arviointi: hyväksytty/hylätty. 

12.5.4.3 Legorobotiikka (laajuus: 1 vvt) 

12.5.4.4 Ilmaisutaito (laajuus: 1 vvt) 

12.5.4.5 Luova kirjoitus (laajuus 1vvt) 

12.5.5 Valinnaiset aineet yläkoulussa 

12.5.5.1 Syventävä uskonto 

Kris0llinen maailmankuva, osa 1 (laajuus: 1 vvt)  

Tämä kurssi on johdantoa krisLlliseen maailmankuvaan, joka on osa 7. luokan opintosuunnitelmaa. 
Tämä kurssi käsiOelee krisLllistä maailmankuvaa. TavoiOeina on:  
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1. auOaa oppilaita tunnistamaan maailmankuvan eri elemenLt ja oppia ajaOelemaan kriig-
sesL 

2. antaa valmiuksia toimia erilaisissa maailmankatsomuksellisissa toimintaympäristöissä  

3. auOaa oppilaita ymmärtämään Raamatun tärkeää roolia krisLllisessä maailmankatso-
muksessa ja ymmärtää eri tapoja, joilla sitä tulkitaan 

Sisällöt:  

• Maailmankatsomuksen tunnuspiirteitä ja maailmankatsomuksen muodostuminen  

• Elämän suurten kysymysten vastaukset erilaisten maailmankatsomusten näkökulmasta.  

• KrisLllisen maailmankatsomuksen peruslähtökohdat.  

• Raamatun tulkinnan erilaiset päälinjat ja niiden taustalla olevat maailmankatsomukselliset läh-
tökohdat. 

Oppimisympäristö ja työtavat tälle valinnaiskurssille ovat samat kuin uskonnon opetukselle yleensäkin. 
Ohjaus, eriyOäminen ja tuki toimivat tällä valinnaiskurssilla samalla tavalla kuin uskonnon opetuksessa 
yleensä. Kurssin hyväksyOy suoriOaminen edellyOää anneOujen tehtävien suoriOamista ja näyOöä 
osaamisesta.  

Kurssin arvioinL: hyväksyOy/hyläOy. 

Kris0llinen maailmankuva, osa 2 (laajuus 1 vvt) 

Tämä kurssi on suunniteltu käsiOelemään syvemmin krisLllistä maailmankuvaa, ja on osa 8. luokan 
opintosuunnitelmaa. TavoiOeina on:  

1. auOaa oppilaita tunnistamaan krisLllisen maailmankuvan eri elemenOejä  

2. antaa valmiuksia toimimaan erilaisissa maailmankatsomuksellisissa toimintaympäristöissä  

3. tutustuOaa oppilaat lähemmin Jeesuksen elämään lukemalla ja pitämällä päiväkirjaa Luukkaan 
evankeliumista  

4. tutustuOaa oppilaat koLseudullaan toimivien seurakunLen toimintaan 

Sisällöt:  
• Maailmankatsomuksen tunnuspiirteitä ja maailmankatsomuksen muodostuminen  
• Elämän suurten kysymysten vastaukset erilaisten maailmankatsomusten näkökulmasta.  

• KrisLllisen maailmankatsomuksen peruslähtökohdat.  

• Raamatun tulkinnan erilaiset päälinjat ja niiden taustalla olevat maailmankatsomukselliset läh-
tökohdat. 

Oppimisympäristö ja työtavat, ohjaus, eriyOäminen sekä tuen järjestelyt tämän valinnaiskurssin osalta 
ovat samat kuin kaikille yhteisen uskonnon opetuksessa. Kurssin hyväksyOy suoriOaminen edellyOää 
anneOujen tehtävien suoriOamista ja näyOöä osaamisesta.  
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Kurssin arvioinL: hyväksyOy/hyläOy. 

Kris0llinen e0ikka, osa 3 (laajuus 1 vvt)   

Tämä kurssi käsiOelee krisLllistä maailmankuvaa eLikan näkökulmasta. Se on osa 9. luokan opinto-
suunnitelmaa. Kurssin tärkeimmät tavoiOeet ovat:  

1. auOaa oppilaita omaksumaan krisLllisen eLikan peruselemenLt sekä yksilö- eOä yhteisötasolla  

2. auOaa oppilaita näkemään krisLllisen eLikan sovellukset eri alueilla: lähetystyö, kehitysyhteis-
työ, tv ja radio, taide, ja poliLikka  

3. mahdollistaa oppilaita osallistumaan mini-akLoon, jossa he saavat osallistua krisLllisiin arvoi-
hin perustuvaan avustus ja diakoniatyöhön, esimerkiksi vierailemalla vanhainkodissa tai auOa-
massa SPR:n toiminnassa. 

Sisällöt:  
• opiskellaan eLikan perusteita yleisesL ja krisLlliseen maailmankuvaan ja ihmiskuvaan perus-

tuen.  
• tutustutaan kehitysyhteistyöhön, lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. • tutustutaan 

krisLlliseen mediaan.  

• tehdään toiminnallinen projekL, johon sisältyy käytännöllinen yhteistyö paikallisten avustus-
työn tai diakonian toimijoiden kanssa. 

Oppimisympäristö ja työtavat, ohjaus, eriyOäminen sekä tuen järjestelyt tämän valinnaiskurssin osalta 
ovat samat kuin kaikille yhteisen uskonnon opetuksessa.  

Kurssin arvioinL: hyväksyOy/hyläOy. 

12.5.5.2 Luonto- ja retkeily (laajuus: 0,5vvt 7.lk ja 1 vvt 8. ja 9.luokat) 

Luonto- ja retkeilykurssin voi valita valinnaiseksi kurssiksi 7-9 -vuosiluokilla. Kurssin tavoiOeena on tu-
tustuOaa oppilas luonnossa liikkumisen taitoihin ja oppia niitä myös käytännössä. Oppilasta ohjataan 
huomaamaan ja huomioimaan luonnon ainutlaatuisuus, kauneus ja luonnon antamat voimavarat sekä 
toisaalta myös uhat, jotka luonnonvoimat, sää, huonot taidot ja varusteet voivat tuoda mukanaan.  

Kurssin sisältöjä:  
• retken suunniOelu  
• oikea varustautuminen retkelle (kantolaiOeet, varustelistat, jalkineet, pukeutuminen)  

• tulenteko  

• ensiapu  

• retkikeigmen käyOö  

• suunnistus kartan ja kompassin avulla  

• sunnistus luonnonmerkkien avulla  
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• teltan pystys / muut yöpymistavat  

• jokamiehen oikeudet  

• ympäristön luonnon huomioiminen ja tutkiminen  

• ainakin yksi maastoretki / vaellus (joko kaksi päiväretkeä tai yksi yöretki jonkin kansallispuiston 
alueella) 

Oppimisympäristöinä ovat luokka, oman koulun ympäristö sekä jokin lähietäisyydellä oleva luontokoh-
de. Työtapoina on teoriaopetuksen lisäksi paljon käytännön harjoiOelua ja kokeilua ja LetysL itse vael-
lus, jonka aikana miltei kaikki opiOu pyritään panemaan käytäntöön. TavoiOeena on, eOä oppilas saisi 
kipinän omatoimiseen luonnossa liikkumiseen turvallisesL ja siitä naugen.  

Kurssille voi osallistua myös erityisen tuen oppilas. TarviOaessa mukaan käytännön harjoituksiin ote-
taan avustajia/huoltajia. LiikuntarajoiOeiset oppilaat voivat oOaa osaa koululla tapahtuvaan osuuteen 
ja soveltuvin osin myös vaelluksiin.  

Oppimista arvioidaan vaelluksen aikana (varusteet, ruoka, yöpyminen, käyOäytyminen). Kurssi arvioi-
daan arvosanoilla hyväksyOy/hyläOy (suoriteOu). HyväksyOyyn kurssiin tarvitaan läsnäolo yli puolella 
tunneista ja vaellukselle osallistuminen. Vain teoriaosan suoriOamisesta voi saada puolikkaan kurssin.  

Kurssin arvioinL: hyväksyOy/hyläOy. 

12.5.5.3 Yri1äjyys ja työelämätaidot (laajuus: 1 vvt)  

YriOäjyys ja ja työelämätaidot -valinnaiskurssi syventää yhteiskuntaopin opintoja, opintojen ohjausta ja 
työelämään tutustumista. Kurssi järjestetään kahdeksannella ja/tai yhdeksännellä vuosiluokalla.  

Kurssin tavoiOeena on oppia ymmärtämään yriOäjyyOä ja siihen keskeisesL liiOyviä käsiOeitä sekä ke-
hiOää oppilaan valmiuksia yriOäjyyteen ja työelämään. Työtapoina käytetään hyvin käytännöllisiä ja 
virikkeellisiä toimintamalleja. Oppilaat tekevät itsenäisesL, pareina tai Limeinä Letojen etsintää, esityk-
siä, haastaOeluja ja raporOeja teemaan liiOyvistä ja osiOain omaan mielenkiintoon pohjautuvista ai-
heista. Kurssiin voi sisältyä yritysprojekL.  

YriOäjyys ja työelämätaidot -kurssiin voidaan liiOää ilmiöpohjaisia oppimisprojekteja tai produkLot voi-
vat olla osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia, mikäli tavoiOeet ja sisällöt sivuavat niitä. 

Kurssi toteutetaan joko 0,5 tai 1,0 vuosiviikon laajuisena kokonaisuutena. Kurssin aikana tutustutaan 
paikallisiin yritysverkostoihin sekä yriOäjäjärjestöihin. Kurssin vastaava opeOaja voi painoOaa sisältöjä 
ajankohtaisuudet, yhteistyömahdollisuudet ja oppilaiden kiinnostusten kohteet huomioiden. Keskeiset 
sisällöt ovat:  

• tutustuminen yriOäjyyteen esim. mahdollisten vierailujen ja vieraiden avulla  

• tutkitaan yriOämisestä löytyvää Letoa esim. interneLstä ja haastaOelujen avulla  

• asiakkuus, kokemukset asiakkaana olemisesta  

• asiakaspalvelu  

• työnantajana toimiminen, rekrytoinL  
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• työsopimus ja työntekijän velvollisuudet  

• työelämätaidot ja yriOäjän keskeiset taidot  

• tuotekehitys ja palvelu - tuoOeistamisen alkeita  

• liikeidea, liiketoimintamalli, ansaintalogiikka  

• yritysmuodot  

• yrityksen talouden perusasioita  

• yriOämisen arvot ja eLikka  

• Limityö, Limien toiminta  

• projekLyriOäminen  

• kouluOautuminen yriOäjyyteen 

YriOäjyys- ja työelämätaidot -kurssilla toteutetaan erilaista varainkeruuta ja kerätään varoja luokkaret-
keä varten. Kurssin aikana toteuteOavat projekLt mahdollistavat eriyOämisen ja ilmiöpohjaisen lähes-
tymistavan. 

Kurssia suunniteltaessa huomioidaan oppilaiden yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeet sekä re-
surssoidaan tarviOavat ohjaus- tukitoimet esim. opinto-ohjaajan kanssa yhteistyössä. HyväksyOy suorit-
taminen edellyOää kurssin aikana anneOujen tehtävien tekemistä hyväksytysL.  

Kurssin arvioinL: hyväksyOy/hyläOy. 

12.5.5.4 Liikunta (laajuus: 0,5vvt 7.lk ja 1 vvt 8. ja 9.luokat)  

Kurssin voi suoriOaa 7-9 -vuosiluokilla. Kurssin tehtävänä on antaa virikkeitä oman liikuntalajin valin-
taan. TavoiOeena on oppia uusia taitoja sekä tarjota mahdollisuuksia kokeilla itselle tuntemaOomia la-
jeja ja rohkaista kokeilemaan ja yliOämään omia rajojaan. Samalla pyritään mahdollistamaan kokemus 
siitä, eOä liikunta voi olla monipuolista ja virkistävää, ja oppilas voi löytää jopa loppuelämälleen mielui-
sen tavan liikkua.  
Kurssilla voidaan tutustua esimerkiksi seuraaviin lajeihin (riippuu vuodenajasta ja ryhmän toiveista): 

• keilaus  

• seinäkiipeily  

• suunnistus  

• kirkkovenesoutu  

• frisbeegolf  

• minigolf  

• ulLmate  
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• jousiammunta  

• "kaupunkisota"  

• miekkailu 

• sulkapallo 

• pihapelit 

Tunnit toteutetaan koulun tai lähikunLen liikuntapaikoilla yhteistyössä eri lajien asiantunLjoiden kans-
sa. Työtapoina ovat yksilöllinen työskentely ja pari- tai ryhmätyö. Eri lajeissa voidaan käydä myös pie-
nimuotoisia kisoja. Tekniikoita harjoitellessa opetellaan arvioimaan paitsi omaa myös parin suoritusta 
ja antamaan siitä rakentavaa palauteOa. 

Oppilaita ohjataan asialliseen käyOäytymiseen ja tutkivaan suhtautumiseen koulun ulkopuolisilla tutus-
tumisretkillä. Jokaista oppilasta kannustetaan rohkeaan kokeilemiseen ja turvallisiin suorituksiin. Ohjaa-
jana toimii opeOaja tai lajin asiantunLja. Erityisen tuen oppilas voi osallistua kurssille omien rajoitus-
tensa mukaisesL. Oppimista arvioidaan itsearvioinnilla ja pariarvioinnilla.  

Kurssin arvioinL: hyväksyOy/hyläOy. 

12.5.5.5 Bändikurssi (laajuus: 1 vvt)  

Bändikurssin voi suoriOaa kahdeksannella ja/tai yhdeksännellä vuosiluokalla. Bändikurssin tavoiOeena 
on kerrata ja kehiOää edelleen eri instrumengen soiOotaitoja ja saada varmuuOa äänenkäyOöön ja 
laulamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Oppilaita ohjataan löytämään kiinnostava instrumeng 
(soiLn tai laulu) oman musiikillisen ilmaisun välineeksi ja syventämään soiOotaitoa ja soigmen hallin-
taa. Oppilas saa varmuuOa ja ilmaisuvoimaa solisLseen lauluun sekä pystyy laulamaan moniäänisen 
lauluyhtyeen jäsenenä. Oppilas oppii toimimaan yhdessä musisoivan ryhmän jäsenenä ja saa kokemuk-
sia erilaisista esiintymisLlanteista ja niihin valmistautumisesta. Oppilas oppii kuuntelemaan, arviomaan 
ja kehiOämään ryhmänsä yhteissoiOoa. Oppilaita ohjataan löytämään tarvitsemansa musiikillisen ma-
teriaalin eri lähteistä.  

Kurssilla kehitetään eteenpäin kitaran-, basson- ja rumpujensoiton sekä koskeLn- eOä perkussiosoiL-
mien soiOotaitoja ja harjoitellaan sointumerkeistä soiOamista. Tutustutaan erilaisiin nuogkirjoitusme-
netelmiin (mm. nuoLt ja tabulatuurit) ja harjoitellaan nuogkuvan ymmärtämistä ja toteuOamista soit-
taen ja laulaen. Opitaan muodostamaan duuri- ja mollisointuja eri soigmilla ja soiOamaan pieniä riffejä 
ja sooloja esim. kitaralla. Laulutaitoa kehitetään ja opetellaan moniäänistä laulua sekä mikrofonin käyt-
töä laulaessa. Opetellaan laulajien ja soiOajien yhteistyötä käytännössä ja rohkaistutaan improvisoi-
maan ja säveltämään yhdessä ja yksin. Harjoitellaan yhdessä valiOu kappale esityskuntoon ja esitetään 
se esim. koulun juhlassa tai aamupiirissä. Oppimateriaalina käytetään monipuolista soiOo- ja lauluoh-
jelmistoa, jonka valinnassa oppilaat ovat mukana.  

Ohjaus, eriyOäminen ja tuki toteutuvat musiikkiteknologian kurssilla samoin kuin musiikissa yleisesL. 
Myös erityisen tuen oppilas voi osallistua kurssille. HarjoiOeita ja tehtäviä voidaan eriyOää taitotason 
mukaan.  

Opetus tapahtuu pääasiassa musiikkiluokassa, muOa tarviOaessa voidaan tehdä vierailuja tai esiintymi-
siä myös koulun ulkopuolella.  

Kurssin arvioinL: hyväksyOy/hyläOy. 
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12.5.5.6 Tietotekniikka- ja mediataidot 

12.5.5.7 Ilmaisutaito 

12.5.5.8 Luova kirjoitus 

12.5.5.9 Teknisen työn syventävä kurssi (laajuus: 2 vvt)  

Valinnaiskurssia voi opiskella 8. ja/tai 9. vuosiluokalla. Kurssin tavoiOeena on vahvistaa käsityön kovien 
materiaalien (puu, metalli, muovi, elektroniikka) materiaalien ja niiden työstötapojen hallintaa. Oppi-
laiden kiinnostuksen kohteet ohjaavat suurelta osin kurssin sisältöä.  
Kurssilainen valmistaa kokonaisen käsityöprosessin mukaisesL itse ideoimansa ja suunniOelemansa 
tuoOeen ja dokumentoi käsityöprosessin vaiheet valitsemallaan tavalla.  

Kurssilla voidaan syventyä oppilaan kiinnostuksen mukaan joihinkin haastavampiin työstötapoihin, ma-
teriaaleihin tai tekniikoihin, joiden läpikäynL alemmilla vuosiluokilla on jäänyt vähemmälle.  

Oppimisympäristö ja työtavat ovat samat kuin kaikille yhteisessä käsityössä. Myös ohjaus, eriyOäminen 
ja tuki toteutuvat kurssilla samoin kuin käsityössä yleisesL. Oppilaan eteneminen kurssilla työskentelys-
sä on kuitenkin vapaampaa ja kurssilla voidaan hyödyntää enemmän oppilaiden itse hankkimia materi-
aaleja, työkaluja ja välineitä.  

Kurssi suoritetaan toteuOamalla kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentoinL. Kurssin arvioinL: 
numeroarvioinL. 

12.5.5.10     Käden taidot (laajuus: 2 vvt) 

Valinnaiskurssia voi opiskella 8. ja/tai 9. vuosiluokalla. Oppilas voi valita jommankumman kokonaisuu-
den tai puoliOaa ne (A ja/tai B). 

A) Oma vaate itse tehden  
Kurssin tavoiOeena on vahvistaa teksLilin suunniOelu- ja valmistustaitoja. Kurssilainen valmistaa koko-
naisen käsityöprosessin mukaisesL itse ideoimansa ja suunniOelemansa teksLilin vahvistuen samalla 
valitsemissaan valmitustekniikoissa. Oppimisympäristö ja työtavat ovat samat kuin kaikille yhteisessä 
käsityössä. Myös ohjaus, eriyOäminen ja tuki toteutuvat kurssilla samoin kuin käsityössä yleisesL. Kurs-
si suoritetaan toteuOamalla kokonainen käsityöprosessi.  

B) Piirustus ja grafiikka  
Piirustus ja grafiikka -kurssin tavoiOeena on syventää kuvallisen havainnoinnin, ajaOelun ja ilmaisun 
taitoja sekä tutustua erilaisiin piirLmiin ja piirrostekniikoihin sekä grafiikan menetelmiin oman työsken-
telyn kauOa. Kurssilla opiskellaan myös ihmisen piirtämiseen liiOyviä miOasuhteita ja harjoitellaan 
croquis-piirtämistä. Kurssilla tutustutaan myös sarjakuvaan ja kuvitustyylilajeihin ja toteutetaan oma 
sarjakuva tai kuvituskuva. Lisäksi kurssilla harjoitellaan design-piirtämistä eli suunnitellaan piirtäen vaa-
te, vaatepring, huonekalu, asLa tai muu käyOöesine. Aihepiiri voi liiOyä esim. monialaisiin oppimisko-
konaisuuksiin. Työskentelyn lomassa on tavoiOeena vahvistaa omaa luovuuOa, kuvallista ilmaisutapaa 
sekä harjoitella kuvan tekemisen perustaitoja, kuten esimerkiksi viivaa, muotoa, pintaa, rytmiä, miOa-
suhteita, sommiOelua, perspekLiviä ja varjostusta.  
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Kurssilla tutustutaan myös muotoilun historiaan ja nykyaikaan sekä taidehistoriaan ja nykytaiteeseen 
tarkastelemalla ja analysoimalla eri taiteilijoiden, muotoilijoiden ja kuviOajien tyylilajeja ja heidän tai-
deOaan. Kurssin aikana pyritään tapaamaan esim. ammagkuviOaja, graafinen suunniOelija tai sarjaku-
vapiirtäjä. Kurssin lopuksi oppilaat järjestävät yhteisen taidenäyOelyn kurssin aikana syntyneistä piir-
roksista ja grafiikan vedoksista.  

Oppimisympäristö ja työtavat ovat samat kuin kaikille yhteisessä kuvataiteessa. Luokkahuoneen lisäksi 
voidaan työskennellä joustavasL myös muissa koulun Lloissa ja koulun lähiympäristössä.  

Ohjaus, eriyOäminen ja tuki toteutuvat kurssilla samoin kuin kuvataiteessa yleisesL. Myös erityisen 
tuen oppilas voi osallistua kurssille. HarjoiOeita ja tehtäviä voidaan eriyOää taitotason mukaan.  

Käden taidot kurssin arvioinL: numeroarvioinL 

12.5.5.11     Ko0talous (laajuus: 2 vvt) 

KoLtalous laajentaa ja syventää perusopetuksessa saatuja Letoja ja taitoja niin, eOä oppilas selviää tu-
levaisuudessa arjen hallinnasta. Kehitetään yhteistyövalmiuksia, luovuuOa ja mielikuvitusta, Ledon-
hankintataitoja sekä niiden soveltamista arkielämän Llanteissa.  

KoLtalouden opetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen sekä oppilaan omien 
lähtökohLen huomioon oOamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdy-
tään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsiOelevät 
nuorta itseään, koLa ja perheOä sekä niiden yhteyksiä muuOuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön.  

Ko=talouden tavoi6eet: Oppilas  
• kokee onnistumista käytännön työskentelyssä ja innostuu koLtaloustöiden harrastamiseen  
• hyvällä käytöksellään osoiOaa huomaavaisuuOa toisia kohtaan, harjaantuu toimimaan ryhmäs-

sä tasa-arvoisesL sekä uskaltaa työskennellä itsenäisesL vastuuta oOaen  
• ymmärtää terveellisen ruoan merkityksen hyvinvoinnilleen ja valitsee terveyOä edistäviä ruokia 

ja ruoanvalmistustapoja  
• oppii Ledostamaan kulutuksen monimuotoisuuOa ja kulutukseen liiOyviä ongelmia  
• osaa valita tarkoituksenmukaisia ja turvallisia puhdistusaineita ja työtapoja  
• oOaa kuluOajana vastuuta ympäristöstä ja säästää luontoa.  

Ko=talouden sisällöt  
1. Perhe ja yhdessä eläminen  

• sosiaalinen vastuu ja väliOämisen ilmapiiri  
• hyvät tavat  
• tasa- arvo  
• tapakulOuuri ja myönteinen asenne muiden maiden tapakulOuureille  
• kalenterivuoden mukaiset juhlat ja juhlien järjestäminen  

2. Ravitsemus ja ruokakulOuuri  
• perusruokien valmistusmenetelmät  
• erilaiset ruokailuLlanteet (esim. kaOaminen, noutopöytä )  
• elintarvikeLetous  
• erityisruokavaliot  
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• kansallinen ja kansainvälinen ruokakulOuuri  
3. KuluOaja ja muuOuva yhteiskunta  

• elintarvikkeiden turvallisuus  
• kulutuksen ympäristövaikutukset  

4. KoL ja ympäristö  
• jätehuolto  
• mahdollisuudet lajiOeluun ja kierrätykseen  

Opetus vuosiluokilla 
 1-2 
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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 teh-
tävänsä. Sen hoitaminen edellyOää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonoOamista sekä 
huolenpitoa oppilaiden sujuvista ja turvallisista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.  

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen 

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyOää suunnitelmallista yhteistyötä esiope-
tuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaa-
vien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen luoOamuk-
sen rakentaminen on tärkeätä. Jokaisen lapsen Llanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet otetaan huo-
mioon. Lasten mahdollisesL tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki turvataan koulun aloitusvai-
heessa ja tarkistetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan tai kerhotoimintaan osallistumisen tarpeet ja mah-
dollisuudet. Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen aikana opituista taidoista. Heitä roh-
kaistaan liiOymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kans-
sa. 

Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen 

Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen 
antamat valmiudet. Vuosiluokkien 1-2 erityisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle 
käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehiOää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppi-
mista varten. Perusopetuksen alussa jokaisen oppilaan edistymisen huolellinen seuranta on erityisen 
tärkeää, joOa voidaan huolehLa siitä, eOä oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.  

On tärkeätä, eOä jokainen oppilas saa rohkaisevaa palauteOa ja Llaisuuksia uusien asioiden oppimises-
ta nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen 
kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riiOävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeita 
ajatellen. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää käyOäytymistä. Oppilaita ohjataan 
yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunoOoon omista koulutehtävistä.  Kielellisten, sosiaa-
listen sekä motoristen taitojen ja muisLn kehiOymiseen samoin kuin kunkin omaan kehitysrytmiin kiin-
nitetään erityistä huomiota. TavoiOeena on, eOä kehitykseen ja oppimiseen liiOyvät vaikeudet tunniste-
taan varhain ja tuki annetaan oikea-aikaisesL.  Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnalli-
suus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Koulun aloitusta ja koululaiseksi kasvamista 
tuetaan yhdessä koLen kanssa.  

Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuOuvat vuosiluokilla 1-2 oppiaineiksi, muOa opetus voi olla 
edelleen pääosin eheyteOyä. Oppilaiden omatoimisuuOa, yhdessä tekemisen taitoja sekä asioiden vä-
listen yhteyksien ymmärtämistä edistetään toteuOamalla luvun 4 mukaisia monialaisia oppimiskoko-
naisuuksia. Tällöin tarjoutuu myös enemmän Llaisuuksia yhteistyöhön niin esiopetuksen kuin ylempien 
vuosiluokkien kanssa. 

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 



 242

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyOämien perustaitojen hallinta ja tukea kunkin 
oppilaan itseluoOamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesL lukemisen, kirjoiOamisen sekä ma-
temaLikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen vahvis-
taminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat enLstä tärkeämmiksi. Oppilaille ja huoltajille anne-
taan Letoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista 
sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun 
aseOamia vaaLmuksia ja mahdollisesL uuteen ryhmään liiOymistä.  

Lain edellyOämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opin-
tojen alkamista.  

13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoiOeet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä tavoitenäkökul-
mat painoOuvat vuosiluokilla 1-2.  

Laaja-alaisen osaamisen perusta luodaan esiopetuksessa ja sitä edeltävässä varhaiskasvatuksessa sekä 
perusopetuksen ensimmäisten vuosien aikana. TavoiOeena on, eOä oppilaan osaamisen kehiOyminen 
vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen, oman idenLteeLn muotoutumiseen sekä 
kestävään elämäntapaan. Alusta lähLen on tärkeätä, eOä koulu tarjoaa jokaiselle oppilaalle vuorovai-
kuOeisen ja kannustavan yhteisön, jossa oppilas voi tuntea tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuk-
si. Kestävään elämäntapaan koulu kasvaOaa eniten omalla esimerkillään. Kestävän elämäntavan edis-
tämisessä korostuvat erityisesL yhdessä toimimisen taidot, lähiyhteisön kulOuurisen monimuotoisuu-
den havainnoiminen sekä luonnossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen. 

Aja6elu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. IhmeOelylle, 
oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on Llaa. Oppi-
laita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään Letoa sekä 
tuoOamaan ja kehiOelemään yhdessä ideoita ja esiOämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien on-
gelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuuOa ja kiinnostusta ympäröivän maail-
man ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita roh-
kaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, eOä Leto voi olla joskus risL-
riitaista ja epäselvää.  

Oman ja yhteisen työn suunniOelemista, tavoiOeiden aseOamista ja työskentelyn arvioinLa harjoitel-
laan. Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuOu ja mistä sen Letää. Oppilaita ohjataan havaitse-
maan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. Hei-
dän kanssaan keskustellaan opintoihin liiOyvistä mahdollisista valinnoista ja autetaan ymmärtämään 
erilaisten vaihtoehtojen merkitys.  

Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajaOelun kehiOymistä ja oppimista. Muis-
Ln, mielikuvituksen sekä eegsen ja esteegsen ajaOelun kehiOymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, 
pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen vuorovaikutuksen avulla.  

Kul6uurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)   

Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit, juhlat, 
leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat Llaisuuksia harjoi-
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tella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasL ja ohjataan ystävälli-
syyteen ja hyviin tapoihin. 

Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Kou-
lutyössä tutustutaan läheiseen kulOuuriympäristöön sekä sen kulOuuriseen monimuotoisuuteen. Oppi-
laille avataan mahdollisuuksia tutustua kulOuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun kulOuuritarjon-
taan ja saada kokemuksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä on pohLa yhdessä, miten omaan ympä-
ristöön ja sen kulOuuriin voi vaikuOaa. Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien sopimuksen 
pääperiaaOeet ja pohLvat, mitä ne tarkoiOavat heidän elämässään ja toiminnassaan.  

Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esiOämi-
sen tapoja käyOäen. Oppilaita kannustetaan naugmaan käden ja koko kehon taitojen kehiOymisestä ja 
harjoiOelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehiOyvät muun 
muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduOamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityölli-
sen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. 

Itsestä huoleh=minen ja arjen taidot (L3) 

Koulun aloiOaminen edellyOää uudenlaisia itsestä huolehLmisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. 
Koulutyöhön kuuluu oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehLminen luokka- ja koulu-
yhteisössä. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palauOeen merkitys korostuu. 
Oppilaita ohjataan hahmoOamaan aikaan ja paikkaan liiOyviä käsiOeitä ja niiden käytännön merkitystä. 
He harjoiOelevat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avul-
la kehiOävät tunnetaitojaan.  

Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvoinLin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liiOyviä perus-
asioita. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suo-
javälineiden käyOöön sekä omien Letojen ja taitojen kehiOämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Myös eri-
laisissa vaaraLlanteissa tarviOavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja harjoitellaan. Oppilaiden kans-
sa tutkitaan arjen teknologiaa ja sen merkitystä päiviOäisessä elämässä sekä opitaan, mitä teknisten 
laiOeiden turvallinen käyOö edellyOää. Oppilaiden muotoutuvista kulutustoOumuksista keskustellaan, 
opitaan tarkastelemaan mainontaa ja median vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman ra-
hankäytön suunniOeluun. Oppilaita ohjataan kriigseen kuluOajuuteen ja mieLtään, mitä taloudelli-
suus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon oOaminen tarkoiOavat kuluOajan valinnoissa ja mitä ne 
merkitsevät omassa toiminnassa.  

Monilukutaito (L4) 

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten teksLen tulkitsijoiksi, 
tuoOajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, audiLivisten, numeeristen 
ja kinesteegsten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää Letoa. 
Monilukutaidon kehiOymistä tuetaan perustamalla opetus moniaisLsuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja 
ilmiökeskeisyydelle.  Oppilaita kannustetaan käyOämään ja tuoOamaan erilaisia tekstejä, naugmaan 
niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. KirjoiteOujen teksLen perusluku- ja kirjoitustaito kehiOyy 
ja sujuvoituu. Samoin kehiOyy taito käsitellä arkeen liiOyen numeerista informaaLota, kuten lukumää-
rien eroja. Oppilaita ohjataan kehiOämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä 
tarkastelemaan visuaalisen vaikuOamisen keinoja lähiympäristössä.  

Oppilaita ohjataan hankkimaan Letoa erilaisista lähteistä ja väliOämään Letoa muille. Heitä ohjataan 
pohLmaan kuviOeellisen ja todellisen maailman suhdeOa sekä myös sitä, eOä jokaisella teksLllä on te-
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kijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriigsen ajaOelun kehiOymistä. Monilukutaitoisek-
si kehiOyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta teksLympäristöä eOä suojaavaa tukea median käytös-
sä.  Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä, kuten lehLä, kirjoja, pelejä, eloku-
via ja musiikkia sekä monimuotoisen ympäristön havainnoinLa ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisäl-
töjä.  TuoOamisen taitoja kehitetään tulkitsemisen ja arvoOamisen taitojen rinnalla. Oppilaille luodaan 
runsaasL Llaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esiOää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan 
monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyOäen. 

Tieto- ja vies=ntäteknologinen osaaminen (L5) 

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karOuneita Leto- ja 
viesLntäteknologian (tvt) Letoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- 
ja viesLntäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyOämään niitä opiskelun välineinä. Sa-
malla opitaan keskeistä käsiOeistöä. Oppilaat pohLvat myös, mihin tarkoituksiin Leto- ja viesLntätekno-
logiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. 

Käytännön taidot ja oma tuo6aminen: Koulutyössä harjoitellaan laiOeiden, ohjelmistojen ja palvelui-
den käyOöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyOö- ja toimintaperiaaOeita. Samoin harjoitellaan näppäin-
taitoja sekä muita teksLn tuoOamisen ja käsiOelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään 
kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelil-
lisyyOä hyödynnetään oppimisen edistäjänä. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa 
keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyOötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnite-
tään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. Tiedon-
hallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita opastetaan käyOämään keskeisiä hakupalveluita, 
kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia Ledonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja it-
seä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuOamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä 
toisten kanssa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yh-
teisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoiOelevat käyOämään Leto- ja viesLntäteknologiaa erilaisissa 
vuorovaikutusLlanteissa.  

Työelämätaidot ja yri6äjyys (L6) 

Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia Llaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten 
kanssa. Heitä ohjataan harjoiOelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden soviOamis-
ta yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaita kannustetaan tutkimaan 
uusia asioita ja miegmään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi koulussa ja 
kotona. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa Llanteissa itseensä luoOaen. Oppilaita opastetaan tutus-
tumaan eri ammaOeihin koulussa ja koulun ulkopuolella ja ymmärtämään niiden ja yleensä työn merki-
tys yhteiskunnassa, erityisesL perheiden arjen ja toimeentulon kannalta. Yhteistyö huoltajien ja koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä.  

Osallistuminen, vaiku6aminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Ensimmäisestä luokasta lähLen oppilaat ovat mukana pohLmassa ja suunniOelemassa omaa opiskelu-
aan ja oman ryhmänsä työn tavoiOeita ja toimintatapoja, työskentelyLlojen järjestämistä ja viihtyisyyt-
tä sekä ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun muihin tapahtumiin liiOyviä asioita. Oppi-
laiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. 
Omien kokemusten kauOa oppilaat tutustuvat demokraagsen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen 
käytännössä.  Oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan ja voivat osallistua itseään koskevista asioista pääOä-
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miseen ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesL. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee 
oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä 
sen puolesta. 

13.3. OULUN KRISTILLISESSÄ KOULUSSA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT 

Opetuksen järjestäjä pää6ää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen sekä toiselta kolmannel-
le vuosiluokalle 

o toimintatavat siirtymävaiheessa 

o tarvi6ava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 1-2 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voi-
daan hyödyntää sellaisenaan) sekä niihin lii6yvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteu-
tumista seurataan ja kehitetään 

- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoi6eet vuosiluokilla 1-2 (perusteiden tavoitekuvauksia 
voidaan hyödyntää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilai-
den laaja-alaisen osaamisen kehi6ymistä tuetaan vuosiluokilla 1-2 

- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoi6eet ja keskeiset sisällöt vuosiluokalla 1 ja vuosiluokalla 2  

- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriy6ämi-
seen ja tukeen ja oppimisen arvioin=in lii6yvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonai-
suudessa 1-2. 

13.3.1. Oppilaiden tukeminen siirtymävaiheissa 

Oulun krisLllinen kasvatus ry:n ylläpitää Oulun krisLllisen koulun lisäksi myös krisLllisiä päiväkoteja. 
Esiopetus kuuluu hallinnollisesL kouluhallintoon – sitä ei siis järjestetä päiväkodeissa. Rajapinta päivä-
koL- ja koulutoiminnan välissä aseOuu siis päiväkodin ja esiopetuksen väliin, johon on myös kohden-
neOu siirtymävaiheen tuen tarve. Jokaisen tulev Llanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet kartoitetaan ja 
otetaan huomioon. Opetuksen järjestämiseen liiOyvää yhteistyötä tehdään monin tavoin. Perusope-
tuksen siirtymävaiheissa yhteistyö on erityisen Livistä, jolloin siirtyminen päiväkodista esiopetukseen 
suunnitellaan yhdessä niiden päiväkoLen kanssa, joista oppilaita siirtyy Oulun krisLlliseen kouluun. Tu-
kea ja toimenpiteitä siirtymävaiheessa esiopetuksesta perusopetukseen kuvataan tarkemmin Oppilaa-
nohjauksen ohjaussuunnitelmassa (LIITE 7) ja luvussa 7.6. 

Yhteistyötä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta 1. luokalle helpoOaa yhteinen työ-
nantaja, yhteiset työntekijät, yhteiset Llat ja yhteinen toimintakulOuuri. Yhteistyö niin muiden yksityis-
ten päiväkoLen kuin kunnallisten päiväkoLenkin kanssa on myös saumatonta. 

Toiselta kolmannelle vuosiluokalle siirtymistä ohjaavat pitkälL opetussuunnitelman perusteisiin kirjatut 
toimintatavat. Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyOämien perustaitojen hallinta ja 
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tukea kunkin oppilaan itseluoOamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesL lukemisen, kirjoiOami-
sen sekä matemaLikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn 
taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat enLstä tärkeämmiksi. Oppilaille ja 
huoltajille annetaan Letoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista 
uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan 
pohditaan opiskelun aseOamia vaaLmuksia ja mahdollisesL uuteen ryhmään liiOymistä. 

Lain edellyOämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opin-
tojen alkamista. 

 
13.3.2 Vuosiluokkakokonaisuuden 1–2 erityispiirteet, tehtävät, paikalliset painotukset sekä toteutu-
misen seuranta ja kehi1äminen 

Vuosiluokkien 1–2 erityisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä 
oppijana ja koululaisena sekä kehiOää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Perus-
opetuksen alussa jokaisen oppilaan edistymisen huolellinen seuranta on erityisen tärkeää, joOa voi-
daan huolehLa siitä, eOä oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen. 

On tärkeätä, eOä jokainen oppilas saa rohkaisevaa palauteOa ja Llaisuuksia uusien asioiden oppimises-
ta nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen 
kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riiOävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeita 
ajatellen. Opetusta eriytetään siis eritasoisista tuen tarpeista myös huomioimaan eri tavoin ilmenevää 
lahjakkuuOa ja oppilaiden ilmaisemia yksilöllisiä oppimistarpeita. Kielellisten, sosiaalisten sekä motoris-
ten taitojen ja muisLn kehiOymiseen samoin kuin kunkin omaan kehitysrytmiin kiinnitetään erityistä 
huomiota. TavoiOeena on, eOä kehitykseen ja oppimiseen liiOyvät vaikeudet tunnistetaan varhain ja 
tuki annetaan oikea-aikaisesL. 

Oppilaita ohjataan yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunoOoon omista koulutehtävistä. 
Oppilaiden omatoimisuuOa, yhdessä tekemisen taitoja sekä asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä 
edistetään toteuOamalla monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Esiopetuksen ja alkuopetuksen välille 
luodaan jatkuvasL erilaisia yhteydenpidon muotoja suosimalla yhteisopeOajuuOa, samanaikaisopeOa-
juuOa sekä taitoihin ja osaamiseen perustuvaa ryhmätyöskentelyä. Työtavoissa korostuvat havainnolli-
suus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Yhteistyö koLen kanssa on 
tärkeää tueOaessa koulun aloitusta ja koululaiseksi kasvamista. 

Oulun krisLllinen koulu on ns. Kiva -koulu eli toteuOaa kiusaamista vastustavaa ohjelmaa, muOa toteut-
taa ilmenevissä kiusaamisLlanteissa suoraviivaisempaa linjaa. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaa-
mista eikä syrjivää käyOäytymistä. KiusaamisLlanteisiin puututaan väliOömäsL ja asiaan kuuluvalla va-
kavuudella.  

Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuOuvat vuosiluokilla 1–2 oppiaineiksi, muOa opetusta toteute-
taan kuitenkin kokonaisopetuksen periaaOein eheyteOyä.  

Tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään niiden periaaOeiden mukaisesL, jotka on kuvaOu luvus-
sa 1.4 opetussuunnitelman toteutumisen arvioinLa käsiOelevässä kohdassa. 

13.3.3 Vuosiluokkakokonaisuuden 1–2 laaja-alaisen osaamisen tavoi1eet ja niihin lii1yvä tukeminen 

Oulun krisLllisen koulun laaja-alaisen osaamisen tavoiOeet vuosiluokilla 1–2 on esiteOy luvussa 13.2. 
Lisäksi jokaisen oppiaineen yhteydessä kuvataan, kuinka laaja-alaisen osaamisen tavoiOeet liiOyvät ky-
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seiseen oppiaineeseen ja kuinka ne otetaan huomioon opetusta järjesteOäessä. Lisäksi luvussa 3.4 ku-
vataan niitä koulun järjestelyjä ja toimenpiteitä, joiden avulla laaja-alaisen osaamisen tavoiOeiden to-
teutumista ja toteutumisen seurantaa harjoitetaan. 

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 

Perusopetussuunnitelmassa määritellään oppiaineiden tehtävä, tavoiOeet ja tavoiOeisiin liiOyvät kes-
keiset sisältöalueet. TavoiOeet ja sisällöt on vuosiluokkaisteOu taulukkomuotoon. Lisäksi määritellään 
tavoiOeet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyOämiseen ja tu-
keen ja oppimisen arvioinLin liiOyviä erityisiä näkökulmia kussakin oppiaineessa. 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. TavoiOeet on numeroitu T1, T2 jne. TavoiOeisiin liiOyvät sisäl-
töalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on 
numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa. 

L1 AjaOelu ja oppimaan oppiminen 
L2 KulOuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
L3 Itsestä huolehLminen ja arjen taidot 
L4 Monilukutaito   
L5 Tieto- ja viesLntäteknologinen osaaminen  
L6 Työelämätaidot ja yriOäjyys  
L7 Osallistuminen, vaikuOaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelmassa on kaksi äidinkieli ja kirjallisuus –oppimäärää: suomen 
kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Oppiaineen tehtävän kuvaus sekä oppimi-
sympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOet ovat yhteisiä molemmille oppimäärille ja samoin oh-
jaukseen, eriyOämiseen ja tukeen sekä oppimisen arvoinLin liiOyvät näkökulmat. Laaja-alaisen osaami-
sen tavoiOeet on kuvaOu erikseen kummassakin oppimäärässä.  

KIELIKASVATUS 
 
Kielitaidon kehiOyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kom-
petenssi kehiOyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden 
murteiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyOö eri Llanteissa. 
Se vahvistaa oppilaiden kieliLetoisuuOa ja eri kielten rinnakkaista käyOöä sekä monilukutaidon kehit-
tymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, 
käyOämään kieliLedon käsiOeitä teksLen tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. 
Oppilaat käyOävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan 
lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarviOavaa Letoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan Ledostamaan sekä omaa eOä muiden kielellisten ja kulOuuristen idenLteegen mo-
nikerroksisuuOa. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. 
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Opetus tukee oppilaiden monikielisyyOä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyOä-
miä kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää vähäistäkin 
kielitaitoa rohkeasL. Kielikasvatus edellyOää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

Oppiaineen tehtävä  

Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet sekä ohjaus, eriyOäminen ja tuki 
sekä oppilaan oppimisen arvioinL koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja teksL-
taitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulOuurista ja tulemaan Letoi-
seksi itsestään viesLjöinä ja kielenkäyOäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja teksLtaitoja laajennetaan niin, 
eOä he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsiOeellistämiseen, ajaOelunsa kielentämiseen ja 
luovuutensa kehiOämiseen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja koLen kanssa oppilai-
den kielikasvatuksesta ja auOaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulOuurista idenLteegä monikulOuuri-
sessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on moniLeteinen taito-, Leto- ja kult-
tuuriaine. Opetus perustuu laajaan teksLkäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten teksLen tulkitse-
misen ja tuoOamisen sekä Ledon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva 
kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehiOymistä ja laajentaa oppilaiden 
käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulOuuriinsa ja 
avartaa käsitystä muista kulOuureista. 

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viesLntäympäristöissä. 
Osana eegstä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viesLnnällisten valin-
tojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. MetakogniLivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painoOuvat teks-
Len tulkitsemisen ja tuoOamisen strategiset taidot. KieliLedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehit-
tää kieliLetoisuuOa ja kielen havainnoinnin taitoja.  Opetus perustuu yhteisölliseen ja funkLonaaliseen 
näkemykseen kielestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyOöLlanteiden ja 
teksLlajien yhteydessä. Opetuksessa edetään portaiOain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan. 

Opetus tutustuOaa moniin kulOuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teaOeri-
taide sekä puhe- ja viesLntäkulOuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten teksLen kirjoiOaminen 
ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saami-
nen ja jakaminen, kulOuurintuntemuksen syventäminen, eegsen kasvun tukeminen sekä oppilaiden 
kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, 
elämyksellistä ja esteegstä luonneOa. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuoOa-
miseen ja niiden ymmärtämiseen kulOuurisena ilmiönä. Puhe- ja viesLntäkulOuurien opetus vahvistaa 
vuorovaikutus- ja viesLntätaitoja. 

Keskeisiä moLvaaLotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opiOavien asioiden merki-
tyksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mah-
dollisuuksia akLiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä oOamalla huomioon oppilaiden teksL-
maailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja ope-
tusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten 
tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppi-
määrät tekevät yhteistyötä.  
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Vuosiluokilla 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää oppilaiden 
yksilöllisten edellytysten pohjalta itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taitoja, kielellistä Letoi-
suuOa sekä kehiOää kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoiOamisen perustaitoja.  Opetuksen 
tehtävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvistaminen kielelliseen ilmaisuun, draamaan, kaunokir-
jallisuuteen ja monimuotoisten teksLen tulkitsemiseen ja tuoOamiseen. Opetuksessa huolehditaan 
oppimisprosessin jatkumosta esiopetuksesta kouluun niin äidinkielen perustaitojen kuin laaja-alaisen 
osaamisen osalta.  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosi-
luokalla 1–2  

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksL- ja kieliympäristöksi.  
Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuuOa ja monimuotoisia tekstejä. Tekstejä tuo-
tetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä tutkitaan leikinomaisesL, esi-
merkiksi rooli-, draama- ja teaOerileikin keinoin.  Opetusta eheytetään niin, eOä äidinkielen taitojen 
oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmoOamiseen eri oppiaineiden yhteydessä.  Koulu- tai 
lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulOuuritapahtumiin tutustuminen laajentavat oppimisym-
päristöä luokan ulkopuolelle.  Lisäksi hyödynnetään lähiympäristön ja median kulOuurista monimuotoi-
suuOa. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten jakaminen sekä taitojen harjoiOeleminen yh-
dessä ja yksin, myös viesLntäteknologiaa hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin 
oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan ja ympäristöoppiin. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 1–2  

TavoiOeena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja kirjoitustaidon 
oppimista yhteistyössä koLen kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen ja kirjoiOamisen alueella 
pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. OpeOaja mallintaa sanojen, virkkeiden ja teksLen lu-
kemista ja ymmärtämistä sekä kirjoiOamisen tapoja. Oppilaita ohjataan käyOämään mediavälineitä 
monipuolisesL ja turvallisesL. KielellisesL taitavia oppilaita ohjataan haastavampien tehtävien, materi-
aalien ja teksLympäristöjen pariin.  TeksLt ja työtavat valitaan niin, eOä oppilaiden yhdenvertaisuus ja 
sukupuolten tasa-arvo toteutuvat.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 1–2 

Oppimisen arvioinL on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palauOeen antami-
sen ja saamisen avulla opeOaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksiOäisen oppilaan oppimista ja 
edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää oppilaiden kielel-
listä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. OpeOaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan kunkin oppilaan kielelli-
sestä kehityksen edistymisestä. ArvioinLin perustuvan palauOeen kauOa oppilaat saavat Letoa kielitai-
tonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen oppijana. Oppilaat saavat myös moni-
puolisesL palauteOa siitä, miten he ymmärtävät ja käyOävät kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yh-
teiseen keskusteluun sekä tuoOavat ja tulkitsevat tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen 
eri alueilta on tärkeää. Se auOaa oppilaita huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä moLvoi 
suuntaamaan työskentelyään kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. ArvioinL 
tuoOaa Letoa myös opetuksen suunniOelua varten sekä auOaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita 
oppilaiden kielellisessä kehityksessä.    
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Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita äidinkielen ja kirjalli-
suuden eri oppimäärissä ovat  

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karOu-
minen 

- edistyminen lukutaidossa sekä teksLen ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa 
- edistyminen teksLn tuoOamisessa, erityisesL käsin kirjoiOamisen ja näppäintaitojen kehiOymi-

nen 
- edistyminen kielen ja kulOuurin ymmärtämisessä, erityisesL havaintojen tekeminen sanojen 

merkityksestä ja arjen kielenkäyOöLlanteista. 

13.4.4.1 Suomen kieli ja kirjallisuus 1-2 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoit-
teet sekä ohjaus, eriyOäminen ja tuki ja oppilaan oppimisen arvioinL koskevat myös suomen kieli ja 
kirjallisuus -oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehiOää oppilaiden suomen kielen, 
moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuOaa kirjallisuuteen ja kulOuuriin. Opetus tukee oppilai-
den monilukutaidon, kieliLetoisuuden ja kielellisen idenLteeLn rakentumista. Opetuksessa ohjataan 
oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulOuurin merkitystä ja asemaa moni-
kulOuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella 
opitun kieli-, media- ja kulOuuriLetouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena.

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema 
enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös 
väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja 
ajaOelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidin-
kieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa. 

Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä oppi-
maan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehiOämisessä. Opetuksen tehtävänä on heräOää kiin-
nostusta kieleen, ilmaisuun ja erilaisten teksLen tuoOamiseen ja tulkitsemiseen. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoi1eet suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärässä vuosiluokilla 1–2  

Aja6elu ja oppimaan oppiminen (L1) 

AjaOelun ja oppimaan oppimisen yksi keskeisistä tavoiOeista on vahvistaa oppilaan akLivista ja vastuul-
lista roolia oppimisprosesseissa. Näin hän oppii vähitellen huomaamaan omat vahvuutensa ja siten 
saavuOamaan myönteisiä oppimiskokemuksia. TavoiOeena on myös kannustaa kriigseksi ajaOelijaksi, 
joka osaa oOaa huomioon myös muiden, toisinaan risLriitaisiakin näkemyksiä. Koulutaipaleen alusta 
saakka korostuvat myös itsensä ilmaisemisen, vuorovaikutuksen, luovuuden ja taiteiden merkitys ajat-
telun ja oppimaan oppimisen kehiOymisessä.  

Kul6uurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
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KulOuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ovat läpi koko perusopetuksen keskeinen oppimää-
rän tavoitealue. Kielen ja kirjallisuuden sekä monenlaisten taidemuotojen avulla Oulun normaalikou-
lussa tutustutaan muihin ihmisiin ja kulOuureihin; myös oululaista kulOuuria käsitellään kouluvuosien 
aikana eri tavoin. Suomen kielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelma ensimmäisestä kouluvuodesta 
yhdeksännen kouluvuoden loppuun sisältää monipuoliset puhumisen ja kirjoiOamisen polut, jotka kul-
jeOuaan peruskoulunsa pääOävä oppilas kykenee toimimaan arkielämässä, opiskelumaailmassa ja työ-
elämässä.  

Itsestä huoleh=minen ja arjen taidot (L3) 

Oulun normaalikoulussa alkuopetusluokilla ohjataan oppilasta sopivaan viesLntään arjen jokapäiväisis-
sä vuorovaikutusLlanteissa niin yksin kuin ryhmissä. Vastuun oOaminen erilaisten viesLen tuoOamises-
sa koulun, kodin ja kavereiden välillä sekä viesLen merkityksen ymmärtäminen edistävät koululaiseksi 
kasvamista. Äidinkielen opetussuunnitelmassa ylemmillä luokilla painoOuu vastuun oOaminen, viesLn-
nällisten valintojen monipuolistaminen ja tavoiOeellisuus sekä omaan arkeen liiOyvä rakentava viesLn-
tä.  

Monilukutaito (L4) 

Suomen kielessä ja kirjallisuudessa monilukutaito näkyy laajana teksLtarjontana ja sen monipuolisena 
käsiOelynä. Alkuopetuksessa opiskellaan monilukutaitoon liiOyviä perusLetoja ja -taitoja. Vuosiluokilla 
3–6 alkuopetuksessa saavuteOuja taitoja ja Letoja varmennetaan ja omaa osaamista laajennetaan. 
Vuosiluokkien 7–9 aikana omaa osaamista vahvistetaan ja syvennetään edelleen, ja tällöin painopiste 
on analyygsessä, kriigsessä ja kulOuurisessa lukutaidossa.   

Tieto- ja vies=ntäteknologinen osaaminen (L5) 

Oulun normaalikoulussa alkuopetusluokilla opastetaan oppilaita harjaannuOamaan näppäintaitojaan ja 
tuoOamaan tekstejä monimediaisissa ympäristöissä. Ylemmillä luokilla oppilaita ohjataan harjoiOele-
maan erilaisten teksLen tuoOamista eri mediaympäristöissä ja sujuvoiOamaan näppäin- ja viesLntä-
teknologisia taitojaan. Kaikilla vuosiluokilla oppilaita ohjataan toimimaan verkossa vastuullisesL sekä 
eegsesL yksityisyyOä ja tekijänoikeuksia kunnioiOaen. Oppilaat opastetaan Ledostamaan Leto- ja vies-
Lntäteknologian merkitys arjessa, opiskelussa ja myöhemmin työelämässä sekä ihmisten välisessä vuo-
rovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.  

Työelämätaidot ja yri6äjyys (L6) 

Suomen kielessä ja kirjallisuudessa työelämätaidot ja yriOäjyys ovat erilaisten työtapojen ja monipuo-
listen viesLntätaitojen opiskelua. Alkuopetuksessa harjoitellaan toimimaan ja viesLmään yksin ja yh-
dessä toisten kanssa. Vuosiluokilla 3–6 taitoja varmennetaan ja syvennetään tekemällä yhteistyötä kou-
lun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vuosiluokkien 7–9 aikana omaa osaamista syvennetään erilaisissa 
projekLtyöskentelyissä verkostoitumalla omassa yhteisössä sekä kansallisesL eOä mahdollisuuksien 
mukaan kansainvälisesL, jolloin korostuu laajan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys.   

Osallistuminen, vaiku6aminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

Ensimmäisestä luokasta lähLen oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoiOeluun ja rohkaistaan 
osallistumaan koulun toimintaan. Oppilaat harjoiOelevat suunniOelemaan omaa ja ryhmänsä opiske-
lua, siihen liiOyviä tavoiOeita, toimintatapoja ja arvioinLa ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesL. Op-
pilaat saavat kokemuksia yhdessä työskentelystä ja Llaisuuksia harjoitella neuvoOelutaitoja, risLriitojen 
ratkaisemista ja päätöksentekoa. Samalla he oppivat ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luoOa-



 252

muksen merkityksen. Oppilaita ohjataan myös ymmärtämään omien valintojensa sekä toimintatapo-
jensa merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1–2 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet

Laaja-alainen 
osaaminen, johon 
tavoite liiOyy

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa 
vuorovaikutusLlanteissa

S1 L1, L2, L3  

T2 opastaa oppilasta kehiOämään kieltään ja mielikuvitus-
taan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla 
mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviesLntäLlantei-
siin ja tutustua niiden käytänteisiin

S1 L1, L2, L7

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuOaan ja oh-
jata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesL, myös 
draaman avulla

S1 L1, L2, L7 

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viesLjäkuvaansa ja ym-
märtämään, eOä ihmiset viesLvät eri tavoin

S1 L1, L2, L7 

Teks0en tulkitseminen

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja 
teksLen ymmärtämisen taitojen harjoiOelussa sekä auOaa 
häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan

S2 L1, L4, L5 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten teks-
Len merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan teksLen tarkastelun yhteydessä

S2 L1, L2,L4 

T7 ohjata oppilasta hakemaan Letoa eri tavoin S2 L1, L4, L5

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudes-
ta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä 
lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdolli-
suuksia Ledonhalun tyydyOämiseen sekä lukukokemusten 
jakamiseen

S2 L2, L4, L5

Teks0en tuo1aminen

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja 
mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kir-
joiOamalla ja kuvien avulla 

S3 L1, L4, L5, L7 

T10 ohjata oppilasta tuoOamaan yksinkertaisia kertovia, 
kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäris-
töissä

S3 L2, L4, L5

T11 opastaa oppilasta harjaannuOamaan käsinkirjoiOami-
sen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen 
teksLen suunniOeluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan 
oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoiteOua kieltä koskevia 
sopimuksia

S3 L1, L4, L5 
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2  

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämis-
tä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviesLnnän käytänteitä eri-
laisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutusLlanteissa. Havainnoidaan erilaisia viesLntätapoja. Käsi-
tellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuuOa, satuja, 
kertomuksia, loruja, Letotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.  

S2 Teks0en tulkitseminen: Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarviOavia käsiOeitä äänne, kir-
jain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksL ja kuva. Tuetaan teksLnymmärtämisen taitoja ja 
harjoitellaan teksLnymmärtämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön 
tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuu-
den, yksinkertaisten LetoteksLen ja mediateksLen parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityk-
siä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmais-
ta aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesL kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan 
käyOämään kerronnan peruskäsiOeitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan 
lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan teksLen sisällöistä ja harjoitellaan teksLn kertomista omin 
sanoin. Harjoitellaan Ledon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoi-
teOuja tekstejä sekä harjoitellaan Ledon kertomista toisille. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Harjoitellaan tuoOamaan tekstejä, käyOämään mielikuvitusta, kertomaan 
tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoiOa-
malla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi 
ja harjoitellaan teksLn suunniOelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin 
ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen, ja 
harjoitellaan niiden käyOämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piir-
tämistä sekä niillä kirjoiOamista ja näppäintaitoja. Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehiOymistä fonologi-
sen Letoisuuden harjoiOeiden ja lukemisen avulla. Harjoitellaan käyOämään omissa teksteissä oikein-
kirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoiteOua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke 
ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä. 

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T12 kannustaa oppilasta kehiOämään kieliLetoisuuOaan ja 
kielen peruskäsiOeiden tuntemusta sekä ohjata tekemään 
havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auOaa 
huomaamaan, eOä omalla kielenkäytöllä on vaikutusta tois-
ten käyOäytymiseen

S4 L2, L4, L7 

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille 
suunnaOua kirjallisuuOa ja valitsemaan itseään kiinnosta-
vaa lueOavaa, kehiOämään lukuharrastustaan sekä ohjata 
oppilasta kirjaston käyOöön

S4 L2, L3, L4

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulOuu-
riaan sekä kulOuurista moninaisuuOa, tutustuOaa joihinkin 
lastenkulOuurin muotoihin ja innostaa niiden käyOäjäksi 
sekä kannustaa tuoOamaan omaa kulOuuria yhdessä mui-
den kanssa 

S4 L2, L4, L7
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Vahvistetaan kielellistä LetoisuuOa tekemällä 
havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoiteOuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään ha-
vaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta 
muihin. Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja 
sanaleikkien avulla. Etsitään itseä kiinnostavaa lueOavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. 
Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnaOuun kirjallisuuteen 
ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa 
arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyOöön.  Tutustutaan lastenkulOuuriin ja tapakulOuu-
riin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin ja osallistu-
taan yhdessä esitysten tai muiden kulOuurituoOeiden tekemiseen. 

Suomen kieli ja kirjallisuus –oppimäärän opetuksen tavoi1eet ja tavoi1eisiin lii1yvät keskei-
set sisällöt vuosiluokilla 1-2 vuosiluoki1ain  

Taulukossa on vuosiluokkaisteOu tavoiOeet ja kuvaOu niihin liiOyvät sisällöt. 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS: VUOSILUOKKA 1

Opetuksen tavoit-
teet 

Sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen S1

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taito-
aan toimia erilaisissa vuorovaikutusL-
lanteissa

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä 
ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vas-
taamista ja kertomista.  

• Suullisia harjoituksia jokapäiväisissä 
puheLlanteissa ja osallistumista luok-
kakeskusteluihin. 

L1, L2, L3  

T2 opastaa oppilasta kehiOämään kiel-
tään ja mielikuvitustaan sekä vuorovai-
kutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla 
mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 
ryhmäviesLntäLlanteisiin ja tutustua 
niiden käytänteisiin

Harjoitellaan ryhmäviesLnnän käytänteitä erilai-
sissa kasvokkain tapahtuvissa vuoro- vaikutusL-
lanteissa.  

• vuorovaikutus- ja tunnetaitoharjoituk-
sia 

• Selkeän ja Llanteeseen sopivan äänen-
käytön harjoiOelemista

L1, L2, L7

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmai-
surohkeuOaan ja ohjata häntä ilmaise-
maan itseään kokonaisvaltaisesL, myös 
draaman avulla

Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, 
keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjalli-
suuOa, satuja, kertomuksia, loruja, Letotekstejä, 
mediatekstejä ja pelejä.  

• Esiintymiskokemuksen kartuOamista: 
luokan yhteiset näytelmät, nukketeat-
teri- ja runoesitykset

L1, L2, L7 

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viesL-
jäkuvaansa ja ymmärtämään, eOä ihmi-
set viesLvät eri tavoin

Havainnoidaan erilaisia viesLntätapoja.  
• Oppilasta ohjataan erilaisissa viesLntä-

Llanteissa ja harjoitellaan palauOeen 
antamista ja vastaanoOamista.

L1, L2, L7 

Teks0en tulkitseminen S2
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T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutai-
don oppimisessa ja teksLen ymmärtä-
misen taitojen harjoiOelussa sekä aut-
taa häntä tarkkailemaan omaa lukemis-
taan

Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvit-
tavia käsiOeitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke, 
lopetusmerkki, otsikko, teksL ja kuva.  

Tuetaan teksLnymmärtämisen taitoja ja harjoi-
tellaan teksLnymmärtämisen strategioita.

L1, L4, L5 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan mo-
nimuotoisten teksLen merkityksiä ja 
rakenteita sekä laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan teksLen tarkastelun 
yhteydessä

Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä ja 
laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan erilai-
siin teksteihin; satu, runo, Ledote, mainos, Leto-
teksL, sarjakuva, mediateksL. Tutustutaan erilai-
siin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa. 

Opitaan sanontojen merkityksiä sekä sananvalin-
toja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa.

L1, L2, L4 

T7 ohjata oppilasta hakemaan Letoa eri 
tavoin 

Harjoitellaan Ledon etsintää tekemällä havainto-
ja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitet-
tuja tekstejä sekä harjoitellaan Ledon kertomista 
toisille.

L1, L4, L5

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan 
lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja 
muista teksteistä luomalla myönteisiä 
lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tar-
joamalla mahdollisuuksia Ledonhalun 
tyydyOämiseen sekä lukukokemusten 
jakamiseen

Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ym-
päristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakentei-
ta sekä työskennellään muun muassa kuvien, 
lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten LetoteksLen 
ja mediateksLen parissa.  

Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan 
teksLen sisällöistä ja harjoitellaan teksLn kerto-
mista omin sanoin. Vertaillaan omia kokemuksia 
lueOuun. 

L2, L4, L5

Teks0en tuo1aminen S3

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta ker-
tomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä 
kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, 
kirjoiOamalla ja kuvien avulla 

Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kir-
joitetuksi. 

L1, L4, L5, L7 

T10 ohjata oppilasta tuoOamaan yksin-
kertaisia kertovia, kuvaavia ja muita 
tekstejä, myös monimediaisissa ympä-
ristöissä

Harjoitellaan tuoOamaan tekstejä, käyOämään 
mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipitei-
tä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja 
ja ajatuksia puhumalla, kirjoiOamalla ja kuvien 
avulla yksin ja yhdessä, esimerkiksi saduOamalla 
ja tarinoiden. 

L2, L4, L5
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T11 opastaa oppilasta harjaannuOa-
maan käsinkirjoiOamisen taitoa ja näp-
päintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitel-
len teksLen suunniOeluun ja rakentami-
seen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen 
perusasioita ja kirjoiteOua kieltä koske-
via sopimuksia

Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehiOymistä fono-
logisen Letoisuuden harjoiOeiden ja lukemisen 
avulla.  

• Äänteiden muuOaminen kirjaimeksi, 
kirjainten kokoaminen tavuiksi, tavujen 
kokoaminen sanoiksi ja sanojen ko-
koaminen virkkeiksi. 

• Harjoitellaan sanojen kirjoiOamista 
äänne- kirjainvastaavuudeltaan oikein. 

Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten 
piirtämistä sekä niillä kirjoiOamista. 

Harjoitellaan käyOämään omissa teksteissä oi-
keinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitet-
tua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, 
tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukir-
jain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.  

• Harjoitellaan virkkeen muodostamista 
puhumalla ja sen kirjoiOamista (iso 
alkukirjain, sanaväli, lopetusmerkki, 
tavutus). 

Harjoitellaan kirjautumista käytössä olevaan 
sähköiseen oppimisympäristöön. Tutustutaan 
teksLn tuoOamisessa tarviOaviin näppäintaitoi-
hin.

L1, L4, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ym-
märtäminen

S4

T12 kannustaa oppilasta kehiOämään 
kieliLetoisuuOaan ja kielen peruskäsit-
teiden tuntemusta sekä ohjata tekemään 
havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta 
kielestä sekä auOaa huomaamaan, eOä 
omalla kielenkäytöllä on vaikutusta tois-
ten käyOäytymiseen

Vahvistetaan kielellistä LetoisuuOa tekemällä 
havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla 
kirjoiteOuun kieleen kuunnellen ja lukien. Teh-
dään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja 
vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielen-
käytön vaikutuksesta muihin. Harjoitellaan eri-
laisten vuorovaikutusharjoitusten kauOa, mikä 
vaikutus omalla viesLnnällä on toiseen. 

Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisu-
tapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja 
sanaleikkien avulla.

L2, L4, L7 
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T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja 
lukemaan lapsille suunnaOua kirjalli-
suuOa ja valitsemaan itseään kiinnosta-
vaa lueOavaa, kehiOämään lukuharras-
tustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston 
käyOöön

Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyOöön. 
Etsitään itseä kiinnostavaa lueOavaa ja heräte-
tään kiinnostusta lukuharrastukseen.  

• Ohjataan oman lukutaidon mukaisten 
teksLen lukemiseen ja kannustetaan 
lukudiplomin suoriOamiseen. 

• Huomioidaan Rovaniemen kaupungin 
Kirjastopolku 

• Kirjasto- ja kirjastoautovierailut 
Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoi-
siin teksteihin, kuten lapsille suunnaOuun kirjal-
lisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä 
ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden mer-
kityksestä omassa arjessa.

L2, L3, L4

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa 
kieltään ja kulOuuriaan sekä kulOuurista 
moninaisuuOa, tutustuOaa joihinkin 
lastenkulOuurin muotoihin ja innostaa 
niiden käyOäjäksi sekä kannustaa tuot-
tamaan omaa kulOuuria yhdessä muiden 
kanssa 

Tutustutaan lastenkulOuuriin ja tapakulOuuriin 
omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä 
joihinkin kansanperinteen muotoihin ja osallistu-
taan yhdessä esitysten tai muiden kulOuurituot-
teiden tekemiseen. Omaan kieleen ja kulOuuriin 
tutustumisen lisäksi huomioidaan monikulOuuri-
suus omassa luokassa sekä lähiympäristössä.  

• Esitykset oman luokan ja koulun juhlis-
sa 

• Huomioidaan Oulun krisLllisen koulun 
kulOuurikasvatussuunnitelma  

L2, L4, L7

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS: VUOSILUOKKA 2

Opetuksen tavoi1eet Sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen S1

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taito-
aan toimia erilaisissa vuorovaikutusL-
lanteissa

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä 
ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vas-
taamista ja kertomista  

• keskustelu kuunnellen toisia ja oman 
mielipiteen esiOäminen ja perustelemi-
nen. 

•  kysymysten esiOäminen  
• oman merkityksellisen asian kertomi-

nen ryhmässä

L1, L2, L3  
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T2 opastaa oppilasta kehiOämään kiel-
tään ja mielikuvitustaan sekä vuorovai-
kutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla 
mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 
ryhmäviesLntäLlanteisiin ja tutustua 
niiden käytänteisiin

Harjoitellaan ryhmäviesLnnän käytänteitä erilai-
sissa kasvokkain tapahtuvissa vuoro- vaikutusL-
lanteissa. 

• vuorovaikutus- ja tunnetaitoharjoituk-
sia 

• Ilmeiden ja eleiden käyOö kerronnan 
tukena

L1, L2, L7

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmai-
surohkeuOaan ja ohjata häntä ilmaise-
maan itseään kokonaisvaltaisesL, myös 
draaman avulla

Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, 
keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjalli-
suuOa, satuja, kertomuksia, loruja, Letotekstejä, 
mediatekstejä ja pelejä. 

• Esiintymiskokemuksen ja -rohkeuden 
kartuOamista draamaharjoituksissa ja 
luokan ja koulun juhlien esityksissä

L1, L2, L7 

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viesL-
jäkuvaansa ja ymmärtämään, eOä ihmi-
set viesLvät eri tavoin

Oppilasta ohjataan erilaisissa viesLntäLlanteissa 
ja harjoitellaan palauOeen antamista ja vastaa-
noOamista.

L1, L2, L7 

Teks0en tulkitseminen S2

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutai-
don oppimisessa ja teksLen ymmärtä-
misen taitojen harjoiOelussa sekä aut-
taa häntä tarkkailemaan omaa lukemis-
taan

Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympä-
ristön tekstejä niiden merkityksiä ja rakenteita 
(esim. sadut, runot, lorut, kuvakirjat, lyhyet ko-
konaisteokset, lasten Letokirjat, sarjakuvat, me-
diateksLt).

L1, L4, L5 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan 
monimuotoisten teksLen merkityksiä ja 
rakenteita sekä laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan teksLen tarkastelun 
yhteydessä

Harjoitellaan lukemisessa tarviOavia käsiOeitä 
virke, lopetusmerkki, otsikko, teksL ja kuva. Tue-
taan teksLnymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan 
teksLnymmärtämisen strategioita.  

Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, 
järjestystä ja paikkaa erityisesL kertovissa, ku-
vaavissa ja ohjaavissa teksteissä. 

Opitaan käyOämään kerronnan peruskäsiOeitä, 
kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja 
juoni. 

Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä 
sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan 
käsitevarantoa.

L1, L2, L4 

T7 ohjata oppilasta hakemaan Letoa eri 
tavoin 

Harjoitellaan Ledon etsintää tekemällä havainto-
ja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitet-
tuja tekstejä sekä harjoitellaan Ledon kertomista 
toisille.

L1, L4, L5
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T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan 
lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä 
ja muista teksteistä luomalla myönteisiä 
lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tar-
joamalla mahdollisuuksia Ledonhalun 
tyydyOämiseen sekä lukukokemusten 
jakamiseen

Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan 
teksLen sisällöistä ja harjoitellaan teksLn kerto-
mista omin sanoin. Luodaan myönteisiä luku- 
kokemuksia esimerkiksi draama, lukupiiri, ää-
neenluku, elokuva. 

• Lukemisen sujuvuuden ja nopeuden 
vahvistamista monipuolisella päiviOäi-
sellä harjoiOelulla

L2, L4, L5

Teks0en tuo1aminen S3

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta ker-
tomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä 
kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, 
kirjoiOamalla ja kuvien avulla 

Harjoitellaan tuoOamaan tekstejä, käyOämään 
mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipitei-
tä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja 
ja ajatuksia puhumalla, kirjoiOamalla ja kuvien 
avulla yksin ja yhdessä, esimerkiksi saduOamalla 
ja tarinoiden. 

L1, L4, L5, L7 

T10 ohjata oppilasta tuoOamaan yksin-
kertaisia kertovia, kuvaavia ja muita 
tekstejä, myös monimediaisissa ympä-
ristöissä

Tutustutaan kertomiselle tyypillisiin tekstuaalisiin 
piirteisiin, esim. ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja 
kertomuksen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan 
niiden käyOämistä omissa teksteissä.  

Harjoitellaan teksLn suunniOelua ja yksinkertais-
ten teksLen tuoOamista. (viesL, korg, kirje, mie-
lipide, ilmoitus, kutsu, lyhyt tarina, LetoteksL) 

L2, L3 L4, L5

T11 opastaa oppilasta harjaannuOa-
maan käsinkirjoiOamisen taitoa ja näp-
päintaitoja sekä ohjata oppilasta vähi-
tellen teksLen suunniOeluun ja raken-
tamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoi-
tuksen perusasioita ja kirjoiteOua kieltä 
koskevia sopimuksia

Vahvistetaan isojen ja pienten tekstauskirjainten 
sujuvaa käsin kirjoiOamisen taitoa sekä harjoitel-
laan teksLn tuoOamisessa tarviOavia näppäintai-
toja (esim. rivin vaihto, isot kirjaimet, teksLn 
tallentaminen). 

Harjoitellaan käyOämään omissa teksteissä oi-
keinkirjoituksen perusasioita ja virkkeen tunto-
merkkejä (iso alkukirjain, sanaväli, lopetusmer-
kit).  

Vahvistetaan oikeinkirjoitustaidon kehiOymistä 
(mm. kaksoiskonsonanLt, äng-äänne). 

Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypilli-
siin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimer-
kiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuk-
sen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden 
käyOämistä omissa teksteissä.

L1, L4, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin 
ymmärtäminen

S4



 260

13.4.1.2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 1-2 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet, 
ohjaus, eriyOäminen ja tuki sekä oppimisen arvioinL koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
-oppimäärää.  
 
Oppimäärän erityinen tehtävä 

TunLjakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden si-
jasta maahanmuuOajille voidaan opeOaa joko kokonaan tai osiOain suomen tai ruotsin kieltä erityisen 

T12 kannustaa oppilasta kehiOämään 
kieliLetoisuuOaan ja kielen peruskäsit-
teiden tuntemusta sekä ohjata teke-
mään havaintoja puhutusta ja kirjoite-
tusta kielestä sekä auOaa huomaa-
maan, eOä omalla kielenkäytöllä on 
vaikutusta toisten käyOäytymiseen

Vahvistetaan kielellistä LetoisuuOa tekemällä 
havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla 
kirjoiteOuun kieleen kuunnellen ja lukien. Teh-
dään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja 
vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäy-
tön vaikutuksesta muihin. Harjoitellaan erilaisten 
vuorovaikutusharjoitusten kauOa, mikä vaikutus 
omalla viesLnnällä on toiseen. 

Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin 
teksteihin, kuten lapsille suunnaOuun kirjallisuu-
teen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmai-
sun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityk-
sestä omassa arjessa. 

Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisu-
tapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja 
sanaleikkien avulla.

L2, L4, L7 

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja 
lukemaan lapsille suunnaOua kirjalli-
suuOa ja valitsemaan itseään kiinnosta-
vaa lueOavaa, kehiOämään lukuharras-
tustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston 
käyOöön

Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyOöön. 
Etsitään itseä kiinnostavaa lueOavaa ja heräte-
tään kiinnostusta lukuharrastukseen. Kannuste-
taan lukudiplomin suoriOamiseen.  

• Huomioidaan Rovaniemen kaupungin 
Kirjastopolku  

• Kirjasto- ja kirjastoautovierailut

L2, L3, L4

T14 ohjata oppilasta arvostamaan 
omaa kieltään ja kulOuuriaan sekä kult-
tuurista moninaisuuOa, tutustuOaa 
joihinkin lastenkulOuurin muotoihin ja 
innostaa niiden käyOäjäksi sekä kannus-
taa tuoOamaan omaa kulOuuria yhdes-
sä muiden kanssa 

Tutustutaan lastenkulOuuriin ja tapakulOuuriin 
omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä 
joihinkin kansanperinteen muotoihin ja osallistu-
taan yhdessä esitysten tai muiden kulOuurituot-
teiden tekemiseen. Omaan kieleen ja kulOuuriin 
tutustumisen lisäksi huomioidaan monikulOuuri-
suus omassa luokassa sekä lähiympäristössä. 
Huomioidaan Oulun kris0llisen koulun kul1uuri- 
kasvatussuunnitelma. 

• Esitykset oman luokan ja koulun juhlis-
sa

L2, L4, L7
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maahanmuuOajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesL . Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lap172 -
sen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoi-
hin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea Letoa sekä ymmärtää, 
tuoOaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuOuja ja kirjoiteOuja suomenkielisiä tekstejä päiviOäisessä vuo-
rovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-aluei-
den sekä eri Ledonalojen kielen kehiOymistä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyy-
den kehiOymistä sekä heräOää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehiOämiseen. Yh-
teistyössä koLen, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus -opetus auOaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulOuurista idenLteegään kulOuuri-
sesL monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset teksLla-
jit ja kielenkäyOöLlanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyOöä tutkitaan ja opitaan ana-
lysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, 
puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoiOaminen. Ymmärtämis- ja tuoOamistaitojen kehiOyminen 
nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreegsesta kielestä käsit-
teellisen ajaOelun kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajaOelunsa, tuntei-
densa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen Llanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyö-
dynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määriOävät oppilasta opeOavat opeOajat 
yhdessä. Oppilaan huoltaja pääOää oppimääriä koskevista valinnoista . Koska opetus tulee järjestää 173

oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesL, oppimäärän valinnassa on keskeistä, eOä oppilas saa 
hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta .  Oppilas voi opiskella suomi toisena 174

kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on 
muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen selviOämisessä huomioidaan myös seuraavat näkö-
kulmat:  

- oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puuOeita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-
alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön 
jäsenenä toimimiseen päiviOäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

- oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä 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 osiOain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen 
sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mi-
käli oppilaan oppimääräksi on valiOu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suo-
riutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän tavoiOeisiin ja kriteereihin riippumaOa siitä, 
minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjesteOy. Tärkeää on, eOä oppilas tulee osalli-
seksi samoista teksteistä ja teksLlajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen 
Suomeen muuOaneiden oppilaiden opetuksen tavoiOeiden aseOamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee 

 ValLoneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoiOeista ja perusopetuksen 172

tunLjaosta 422/2012.

 Perusopetuslaki 628/1998, 30 §.173

 Perusopetuslaki 628/1998, 3 §.174
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oOaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin opitut Ledot ja taidot. TarviOaessa laaditaan oppi-
missuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoiOeellisesL erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat 
kielitaidon monipuolista kehiOymistä sekä koulussa eOä sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskele-
maan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riiOävät edellytykset sen tavoit-
teiden mukaiseen opiskeluun. 

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan luo-
misessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehiOämisessä. Opetuksen tehtävänä 
on heräOää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten teksLen tuoOamiseen ja tulkitsemiseen.  

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1–2 
  

Opetuksen tavoiOeet Tavo iOeis i in 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen, johon 
tavoite liiOyy

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta harjoiOamaan vuorovaikutus- ja yhteis-
työtaitoja erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutusLlan-
teissa sekä vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen 
taitojaan

S1 L2, L4

T2 harjaannuOaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksis-
taan ja tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä 
vahvistamaan niissä tarviOavaa sanastoa ja ilmaisua

S1 L1, L2, L7

T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista 
ilmaisurohkeuOa ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osal-
listumaan ja ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesL, myös 
draaman keinoin

S1 L1, L2, L7

Teks0en tulkitseminen

T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja 
sana- ja käsitevarannon kartuOamiseen

S2 L1, L2, L4

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle 
sopivia tekstejä ja kirjallisuuOa ja keskustelemaan lukemas-
taan

S2 L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T6 ohjata oppilasta harjoiOelemaan eri teksLlajien ja niissä 
tarviOavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuoOamista

S3 L2, L4

T7 ohjata oppilasta harjoiOelemaan käsin kirjoiOamisen taitoa 
ja näppäintaitoja sekä teksLen suunniOelun ja tuoOamisen 
taitoja

S3 L4, L5

T8 kannustaa oppilasta harjoiOelemaan oikeinkirjoituksen 
perusasioita

S3 L1, L4, L5

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T9 innostaa oppilasta edistämään kieliLetoisuuOaan tekemäl-
lä havaintoja erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään 
sekä auOaa oppilasta huomaamaan, eOä omalla kielenkäytöl-
lä on vaikutusta toisten kielelliseen käyOäytymiseen

S4 L4, L6, L7
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältö-
alueet vuosiluokilla 1–2 
  
Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteissa sekä moni-
puolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilas voi laajentaa omaan kieleen, 
kirjallisuuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden 
saavuOamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueis-
ta muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyOöä, kysymistä, vastaamis-
ta, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyOöL-
lanteissa. Opetellaan huomaamaan, miten kieli toimii eri Llanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja 
tunneilmaukset, kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ään-
tämistä, kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viesLjöiltä oppimista. Hyödynnetään 
rooli- ja teaOerileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja Letoteks-
Len käsiOelyssä. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Edistetään lukemaan oppimista ja teksLn merkitysten ymmärtämistä hyö-
dyntäen käsiOeitä teksL, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Har-
joitellaan yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja LetoteksLen lukemista, tutki-
taan niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liiOämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jaka-
mista. Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten LetoteksLen ja me-
diateksLen parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesL kerto-
vissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan teksLn ymmärtämisen strategioita, laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsiOeitä (päähenkilö, tapahtumapaikka, 
-aika ja juoni).  

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudel-
le ja kielitaidolle sopivaa kirjallisuuOa ja ohjata oppilasta valit-
semaan häntä itseään kiinnostavaa lueOavaa sekä opastaa 
kirjaston käyOöön ja lastenkulOuuriin tutustumiseen

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja 
kulOuureita omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten 
ihmisten asemaan ja elämänLlanteisiin

S4 L2

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T12 auOaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä 
viesLjänä, lukijana, teksLen tuoOajana sekä kielenoppijana

S5 L1, L2, L4

T13 ohjata oppilasta kehiOämään kielitaitoaan eri oppiaineis-
sa ja perehtymään koulussa tärkeisiin teksLlajeihin ja niiden 
ominaispiirteisiin

S5 L1, L2, L4

T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyOäjänä 
sekä arvioimaan omaa kielenoppimistaan

S5 L1, L2, L4
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S3 Teks0en tuo1aminen: Tutustutaan eri teksLlajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseo-
logiaan sekä kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuOujen ja kirjoiteOujen teksLlajien 
tuoOamista yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoiOamista ja näppäintaitoja.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Pohditaan kielen ja kulOuurin merkitystä erilai-
sissa koulun vuorovaikutusLlanteissa ja monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoi-
daan eri kieliä ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan Llanteissa. Opiskellaan keskustelussa 
tarviOavia kieliLedon käsiOeitä. Etsitään itseä kiinnostavaa lueOavaa. Tutustutaan eri kulOuurien ker-
tomuksiin, leikkeihin ja juhliin. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liiOyvistä 
kielenkäyOöLlanteista ja tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiainei-
siin liiOyviä Ledonhankintatehtäviä itsenäisesL ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkit-
semalla kuvia ja kirjoiteOuja tekstejä sekä harjoitellaan Ledon kertomista toisille. Harjoitellaan Leto- ja 
viesLntäteknologian hyödyntämistä Ledonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. 
Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena. 

RUOTSI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS (SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK OCH LITTERA-
TUR) 

I lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssäO, hand-
ledning, differenLering och stöd samt bedömning av lärandet de samma som i läroämnet modersmål och 
liOeratur.  

Lärokursens särskilda uppdrag 

Enligt förordningen om Lmfördelning kan invandrare i stället för aO följa lärokursen i modersmål och liOera-
tur, som bestäms av skolans undervisningsspråk, helt eller delvis undervisas i svenska eller finska enligt en 
lärokurs som är speciellt inriktad för invandrare . Sydet med denna lärokurs är aO stödja barnens och de 175

ungas utveckling Lll fullvärdiga medlemmar i språkgemenskapen och ge dem språkliga förutsäOningar för 
fortsaOa studier. Undervisningen edersträvar aO utveckla elevernas mulLliOeracitet för aO de ska kunna 
söka informaLon och förstå, producera, bedöma och analysera olika slags talade och skrivna texter på 
svenska i daglig kommunikaLon, 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 liOeratur är aO stödja utvecklingen av 
flerspråkighet hos eleverna samt väcka intresse och erbjuda redskap för aO utveckla språkkunskaperna un-
der hela livet. Undervisningen i svenska som andraspråk ska i samarbete med hemmen, undervisningen i 
det egna modersmålet och de övriga läroämnena hjälpa eleverna aO bygga upp en språklig och kulturell 
idenLtet i eO mångkulturellt och -medialt samhälle.  

Kunskaper i svenska stödjer integreringen i det finländska samhället. Utgångspunkten för lärokursen svens-
ka som andraspråk och liOeratur är aO utnyOja sådana textgenrer och språksituaLoner som är relevanta och 
vikLga för aO eleven ska kunna undersöka och analysera språkets former, betydelser och användning. 
Språkkunskapen ska utvecklas inom alla delområden: hörförståelse, tal, läsförståelse och skrivande. Förmå-

 Statsrådets förordning om riksomfaOande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om 175

Lmfördelning i den grundläggande utbildningen 422/2012
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gan aO förstå och förmågan aO producera ska utvecklas samLdigt. Elevernas språkkunskaper ska utvidgas 
från konkret vardagsspråk Lll eO språk som lämpar sig för abstrakt tänkande. Eleverna ska få färdigheter aO 
ge språkligt uOryck åt iakOagelser och företeelser och sina personliga tankar, känslor och åsikter på eO för 
situaLonen lämpligt säO. I undervisningen ska de språk som eleverna behärskar värdesäOas och utnyOjas. 

En elevs behov av lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur fastställs gemensamt av de lärare som 
undervisar eleven. Elevens vårdnadshavare faOar beslut om valet av lärokurs . Edersom undervisningen 176

ska ordnas enligt elevernas ålder och förutsäOningar är det vikLgt aO valet av lärokurs gör det möjligt för 
eleven aO få undervisning enligt den mest lämpliga lärokursen . En elev kan studera enligt lärokursen 177

svenska som andraspråk och liOeratur 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 eventualite-
ter tas i betraktande:  

- elevens baskunskaper i svenska är briszälliga inom eO eller flera delområden av språkkunskaperna 
och räcker inte ännu Lll för aO eleven ska kunna delta i den dagliga interakLonen och det dagliga 
skolarbetet som en jämlik medlem i skolgemenskapen, eller 

- elevens kunskaper i svenska räcker inte ännu Lll för studier enligt lärokursen svenska och liOeratur. 

  

En elev som studerar enligt lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur får undervisning i svenska som 
andraspråk anLngen helt eller delvis i stället för undervisning i svenska och liOeratur. Undervisningen läggs 
upp utgående från elevens behov aO lära sig och det skede av språkutvecklingen eleven befinner sig i. Om 
lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur valts för en elev ska elevens utveckling och prestaLoner 
bedömas enligt målen och kriterierna för lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur oberoende av i 
vilken undervisningsgrupp undervisningen ordnas. Det är vikLgt aO eleven tar del av samma texter och 
textgenrer som de övriga eleverna i samma årskurs. Om en elev flyOat Lll Finland miO i den grundläggande 
utbildningen är det vikLgt aO ta hänsyn Lll elevens språkkunskaper och Ldigare kunskaper och färdigheter 
då målsäOningarna 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 undervis-
ningen, både i skolan och utanför skolan. Det är möjligt aO övergå Lll aO läsa svenska enligt lärokursen 
svenska och liOeratur, om eleven har Lllräckliga förutsäOningar för aO lära sig svenska enligt målsäOningar-
na för den lärokursen. 

I årskurserna 1–2 ligger undervisningens tyngdpunkt i aO skapa en grund för elevernas svenska språk och 
läs- och skrivfärdigheter samt i aO utveckla elevernas studie- och kommunikaLonsfärdigheter. Undervisnin-
gens uppdrag är aO väcka elevernas intresse för språk, uOryckssäO och för aO tolka och producera olika 
slags texter.  

Mål för undervisningen i lärokursen svenska som andraspråk och li1eratur årskurs 1–2 

Mål för undervisningen Innehåll som 
anknyter Lll må-
len

Kompetens som 
målet anknyter 
Lll

A1 kommunicera

 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 30 §176

 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 3 §.177
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M1 uppmuntra eleven aO använda sina kommunikaLons- och 
samarbetsfärdigheter i olika kommunikaLonssituaLoner i skolan 
och i vardagen samt stärka förmågan aO lyssna och förstå det som 
sägs

I1 K2, K4

M2 träna och uppmuntra eleven aO beräOa om sina tankar och 
känslor och aO diskutera olika ämnen samt stärka ordförrådet och 
de uOryckssäO som behövs för det

I1 K1, K2, K7

M3 uppmuntra eleven aO utveckla siO mod aO uOrycka sig 
språkligt och kroppsligt samt stärka elevens fantasiförmåga ge-
nom aO uppmuntra eleven aO delta och uOrycka sig mångsidigt, 
även med hjälp av drama

I1 K1, K2, K7

A1 tolka texter

M4 moLvera och handleda eleven aO lära sig läsa och utveckla 
siO ord- och begreppsförråd 

I2 K1, K2, K4

M5 uppmuntra eleven aO läsa och diskutera texter och liOeratur 
som lämpar sig för åldern och språkkunskaperna

I2 K2, K4

A1 producera texter

M6 handleda eleven aO träna produkLon av olika textgenrer och 
aO behärska de ord och språkstrukturer som behövs i dem

I3 K2, K4

M7 handleda eleven aO träna aO skriva för hand och aO använda 
tangentbord samt aO planera och producera texter

I3 K4, K5

M8 uppmuntra eleven aO träna grunderna i räOstavning I3 K1, K4, K5

A1 förstå språk, li1eratur och kultur

M9 moLvera eleven aO utveckla sin språkmedvetenhet genom aO 
iakOa olika varianter av talspråk i den närmaste omgivningen och 
hjälpa eleven aO märka aO det egna språkbruket kan påverka an-
dras språkliga beteende

I4 K4, K6, K7

M10 moLvera eleven aO lyssna på och läsa liOeratur som lämpar 
sig för åldern och språkkunskaperna och handleda eleven aO välja 
liOeratur som intresserar samt lära eleven använda biblioteket 
och bli bekant med barnkultur

I4 K1, K2, K4, K5

M11 handleda eleven aO känna igen och uppskaOa olika språk 
och kulturer i sin miljö och aO kunna säOa sig in i olika människors 
situaLoner och livsskeden

I4 K2

A1 använda språket som stöd för allt lärande

M12 hjälpa eleven aO utveckla en posiLv uppfaOning om sig själv 
och siO säO aO kommunicera, läsa, skriva och lära sig språk

I5 K1, K2, K4

M13 handleda eleven aO utveckla sina språkfärdigheter i olika 
läroämnen och aO studera i skolan vikLga textgenrer och genre-
typiska drag

I5 K1, K2, K4

M14 handleda eleven aO observera siO eget språkbruk och aO 
utvärdera siO eget språklärande

I5 K1, K2, K4
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Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för lärokursen svenska som andraspråk och li1eratur i årskurs 
1–2  

Eleverna lär sig språk- och kommunikaLonsfärdigheter och utvecklar sin förmåga aO arbeta med texter ge-
nom aO använda språk i olika situaLoner och arbeta mångsidigt med språk. Innehållet i undervisningen väljs 
så aO eleverna får möjlighet aO vidga de färdigheter som har en anknytning Lll språk, liOeratur och övrig 
kultur på eO mångsidigt säO. Undervisningens innehåll ska stödja målsäOningarna och utnyOja elevernas 
erfarenheter och lokala möjligheter. Innehållet formas Lll helheter för de olika årskurserna.     

I1 A1 kommunicera: Eleverna tränar arLgt språkbruk, aO fråga, svara, begära, beräOa, uOrycka åsikter och 
beräOa om sina känslor i olika situaLoner i vardagen och i skolan. Eleverna övar sig på aO lägga märke Lll 
hur språket fungerar i olika situaLoner: arLghetsfraser, åsikts- och känsloyOringar, frågeformulering samt 
aO ange nuLd och förfluten Ld i beräOelser. Eleverna tränar uOal, hörförståelse och aO lyssna och lära sig 
av andra. Roll- och teaterlekar samt andra interakLva övningar utnyOjas i samband med aO sagor, beräOel-
ser, ramsor och faktatexter behandlas i undervisningen.  
  
I2 A1 tolka texter: Elevernas läsfärdigheter och läsförståelse främjas genom användning av begreppen text, 
bild, rubrik, stycke, mening, punkt, ord, stavelse, bokstav och fonem. Eleverna tränar aO läsa gemensamt 
och individuellt valda skönliOerära texter och faktatexter, undersöker vad de betyder och hur de är upp-
byggda samt kopplar det lästa Lll de egna erfarenheterna och delar med sig av sina läsupplevelser. Eleverna 
arbetar bland annat med bilder, barnliOeratur och enkla fakta- och medietexter. Eleverna bekantar sig med 
olika säO aO uOrycka Ld, ordningsföljd och miljö i synnerhet i beräOande och beskrivande texter.  Eleverna 
tränar lässtrategier, vidgar ordförrådet och uOrycksförmågan och lär sig aO känna igen beräOelsens grunde-
lement (huvudperson, plats, Ld och händelseförlopp). 

I3 A1 producera texter: Eleverna bekantar sig med olika textgenrer och deras typiska drag, såsom 
ordförråd, fraseologi och språkliga strukturer. Eleverna övar sig på aO producera olika slags skrivna och tala-
de texter både individuellt och Lllsammans med andra. Skrivfärdigheterna tränas både för hand och på tan-
gentbord.  

I4 A1 förstå språk, li1eratur och kultur: Eleverna reflekterar över språkets och kulturens betydelser i olika 
kommunikaLonssituaLoner i skolan samt i olika texter som eleverna hör eller läser. Eleverna tränas aO ge 
akt på olika språk och talspråkliga varianter i skolan, i medier och på friLden. Eleverna övar sig aO använda 
språkliga begrepp för aO förstå hur en diskussion fungerar. Eleverna söker liOeratur som intresserar och be-
kantar sig med beräOelser, lekar och fesOradiLoner inom olika kulturer. 

I5 A1 använda språket som stöd för allt lärande: Eleverna ges modeller för olika språksituaLoner som har 
med skolan och lärandet aO göra och de får bekanta sig med texter i olika läroämnen. Eleverna genomför 
enkla uppgider i informaLonssökning med koppling Lll olika läroämnen, både självständigt och Lllsammans 
med andra. Eleverna observerar sin omgivning, tolkar bilder och skriva texter samt tränar aO förmedla in-
formaLon genom aO beräOa. Eleverna övar sig aO använda digitala verktyg för aO skaffa informaLon, för aO 
lära sig och för aO utvärdera siO lärande. Elevens kunskaper i det egna modersmålet används som stöd för 
lärandet. 
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SUOMI SAAMENKIELISILLE 

Suomi saamenkielisille -oppimäärä on tarkoiteOu niille oppilaille, jotka opiskelevat saamen kieltä ja kirjalli-
suuOa. Opetuksen tavoiOeena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukeminen ja edel-
lytysten luominen sille, eOä oppilas voi saavuOaa jatko-opinnoissa vaadiOavan kielitaidon molemmilla kielil-
lä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja saamenkielisessä yhteisössä. Paikallinen opetussuunni-
telma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää sovel-
taen. Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kielellinen ja kulOuurinen tausta sekä 
perheen ja muun ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehiOymiselle. 

RUOTSI SAAMENKIELISILLE (SVENSKA FÖR SAMISKTALANDE) 

Lärokursen svenska för samisktalande är avsedd för elever som studerar samiska och liOeratur. Målet för 
undervisningen är aO stödja eleverna aO utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem förutsäOningar 
aO uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsäOs för fortsaOa studier och för aO fungera som 
jämbördiga medlemmar i den svenska och den samiska gemenskapen. Den lokala läroplanen utarbetas och 
den edersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen svenska och liOeratur. Lä-
roplanen utarbetas med hänsyn Lll elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfaOning fa-
miljen och den övriga omgivningen stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

SUOMI VIITTOMAKIELISILLE 
  
Suomi viiOomakielisille -oppimäärä on tarkoiteOu niille oppilaille, jotka opiskelevat viiOomakieltä ja kirjalli-
suuOa suomenkielisissä kouluissa. Opetuksen tavoiOeena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen 
kasvamisen tukeminen ja edellytysten luominen sille, eOä oppilas voi saavuOaa jatko-opinnoissa vaadiOavan 
kielitaidon molemmilla kielillä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja viiOomakielisessä yhteisössä. 
Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään suomen kieli ja kirjallisuus 
ja/tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Tällöin myös oppilaan arvioinL määräytyy 
sen mukaan, kumman oppimäärän pohjalta suomi viiOomakielisille -oppimäärä on laadiOu. Opetussuunni-
telman laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kielellinen ja kulOuurinen tausta sekä perheen ja muun 
ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehiOymiselle. 

RUOTSI VIITTOMAKIELISILLE  (SVENSKA FÖR TECKENSPRÅKIGA) 

Lärokursen svenska för teckenspråkiga är avsedd för elever som studerar teckenspråk och liOeratur i svenska 
skolor. Målet för undervisningen är aO stödja eleverna aO utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem 
förutsäOningar aO uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsäOs för fortsaOa studier och för aO 
fungera som jämbördiga medlemmar i den svenska och den teckenspråkiga gemenskapen. Den lokala lä-
roplanen utarbetas och den edersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen 
svenska och liOeratur och/eller svenska som andraspråk och liOeratur. Eleven bedöms också enligt den läro-
kurs som utgör grund för lärokursen svenska för teckenspråkiga. Läroplanen utarbetas med beaktande av 
elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfaOning familjen och den övriga omgivningen 
stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
 
KIELIKASVATUS 
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Kielitaidon kehiOyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-
tenssi kehiOyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-
teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyOö eri Llanteissa. Se vah-
vistaa oppilaiden kieliLetoisuuOa ja eri kielten rinnakkaista käyOöä sekä monilukutaidon kehiOymistä. Oppi-
laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyOämään kieli-
Ledon käsiOeitä teksLen tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyOävät eri 
kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-
via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarviOavaa Letoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan Ledostamaan sekä omaa eOä muiden kielellisten ja kulOuuristen idenLteegen moniker-
roksisuuOa. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 
tukee oppilaiden monikielisyyOä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyOämiä kieliä. Ope-
tus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja kannustaa käyOämään vähäistäkin kie-
litaitoa rohkeasL. Kielikasvatus edellyOää 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 koLmainen 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-op-
pimäärät.  Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina eri-
pituisia kielten oppimääriä. 

Toinen koLmainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi oppimäärää: äidinkielen-
omainen suomi ja ruotsi, ruotsin ja suomen pitkä eli A-oppimäärä sekä ruotsin ja suomen keskipitkä eli B1-
oppimäärä. 

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun vieraan kielen ja 
saamen pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja 
laLnan 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. EnglanLin on opetussuunnitelman perusteissa laadiOu vain A-oppimäärä. Jos on 
tarpeen, voidaan paikallisesL laaLa englannin B1- tai B2- oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppi-
määrän perusteiden pohjalta. Perusteissa määritelty kehiOyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin 
kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kielioh-
jelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laaLi paikallisen opetussuunnitelman noudaOaen näitä ope-
tussuunnitelman perusteita soveltuvin osin. 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI  
 
Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajaOelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opeOaja 
on kielen opeOaja. Kielten opiskelu edistää ajaOelutaitojen kehiOymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja 
-kulOuurisen idenLteeLn muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karOuessa myös 
vuorovaikutus- ja Ledonhankintataidot kehiOyvät. Kielten opiskelussa on runsaasL sijaa ilolle, leikillisyydelle 
ja luovuudelle. 
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Ruotsin kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kieliLetoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnos-
tus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulOuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan 
viesLmään autengsissa ruotsinkielisissä ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden 
puhujia ja erilaisia kulOuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan 
erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintaLedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosL itseään 
kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumaOa, käsiOelemällä opetuksessa monipuolisesL erilaisia aiheita 
sekä käyOämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

Ruotsin kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoon-
panoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmis-
ten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viesLntäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdolli-
suuden toteuOaa kieltenopetusta autengsista Llanteista ja oppilaiden viesLntätarpeista lähLen. Opetus 
antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja akLiviseen vaikuOamiseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää niitä rohkeasL. Oppilaille 
annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesL ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-
tään niin, eOä myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset 
kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon teksLen valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten 
välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyOöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä Letoa. 

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen koLmainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla. A-oppimää-
rän opetus voidaan kuitenkin aloiOaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan A-oppimäärän opetus-
suunnitelman perusteita oOaen huomioon oppilaiden ikä.  

Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuOaa alustavasL joihinkin kieliin, esi-
merkiksi ruotsiin. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, 
leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Ope-
tus voidaan toteuOaa muiden oppitunLen yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille 
voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosi-
luokilla.  

Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen koLmainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla. Äidinkie-
lenomaisen oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloiOaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan 
äidinkielenomaisen ruotsi oppimäärän opetussuunnitelman perusteita oOaen huomioon oppilaiden ikä.  

Jo ennen äidinkielenomaisen oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuOaa alustavasL 
ruotsinkielisiin teksteihin. Oppilaat kehiOävät tällöin ruotsin kielen taitoaan laulaen, leikkien, pelaten ja liik-
kuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuOaa 
muiden oppitunLen yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia op-
pitunteja tai opetustuokioita. Äidinkielenomaisessa ruotsin kielen opetuksessa kaksikieliset oppilaat saavat 
mahdollisuuden pohLa ja syventää ruotsin kielen taitoaan ja ruotsinkielisen kulOuurin erityispiirteiden tun-
temustaan.  

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, SUOMI (DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA) 

Läroämnets uppdrag   
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Språk är en förutsäOning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla 
lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen av tankeförmågan. De ger underlag för aO forma 
en flerspråkig och mångkulturell idenLtet och värdesäOa den. I takt med aO ordförrådet och strukturerna 
utvecklas, utvecklas också de kommunikaLva färdigheterna och förmågan aO söka informaLon. Språkunder-
visningen ger goda möjligheter Lll glädje, lek och kreaLvitet. 

Undervisningen i finska är en del av språkpedagogiken och fostran Lll språkmedvetenhet. Den ska väcka 
elevernas intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i skolan och den omgivande världen och 
uppmuntra dem aO kommunicera i autenLska finskspråkiga miljöer. Eleverna ska lära sig värdesäOa andra 
språk, människorna som talar dem och olika kulturer. Jämställdheten i språkval och språkstudier förstärks 
genom aO man på varierande och intressanta säO informerar om valmöjligheter i språken, genom aO man 
uppmuntrar eleverna aO oberoende av kön faOa beslut om språkval utgående från sina individuella intres-
sen, genom aO man behandlar teman mångsidigt och ur olika synvinklar och genom aO man använder om-
växlande och prakLska arbetsmetoder. 

Studierna i finska ska förbereda eleverna för planmässigt och kreaLvt arbete i olika sammansäOningar. Ele-
verna och elevgrupperna ska ges möjligheter aO bilda nätverk och kommunicera muntligt med finskspråkiga 
elever och grupper. Digitala verktyg erbjuder en naturlig möjlighet aO genomföra språkundervisningen i 
autenLska finskspråkiga situaLoner och uLfrån elevernas kommunikaLonsbehov. Undervisningen ska också 
ge färdigheter som främjar delakLghet och akLv påverkan.  

Undervisningen ska stärka elevernas Llltro Lll sin förmåga aO lära sig språk och aO modigt använda dem. 
Eleverna ska ges möjlighet aO studera i egen takt och vid behov få stöd för siO lärande. Undervisningen ska 
ordnas så aO också elever som avancerar snabbare eller kan språket sedan Ldigare kan göra framsteg.  

Språkundervisningen ska utveckla mulLliOeracitet och ta upp olika texter. Texterna ska väljas med hänsyn Lll 
barnens och de ungas intressen. Undervisningen ska också bygga broar mellan olika språk och med de språk 
som eleverna använder på friLden. Eleverna ska uppmuntras aO söka informaLon på de språk som de be-
härskar. 

Mål för undervisningen i A-lärokursen i finska i årskurs 1–2 

Studierna i det första främmande språket eller det andra inhemska språket inleds odast i årskurs 3. Under-
visningen i A-lärokursen kan dock påbörjas redan före årskurs 3. I det fallet följs grunderna för läroplanen 
för A-lärokursen med hänsyn Lll elevernas ålder.  

Redan innan undervisningen i A-lärokursen inleds kan eleverna preliminärt sLda bekantskap med finska, i 
första hand genom hörförståelse. Sådan verksamhet kallas oda för språkdusch. Eleverna lär sig grunderna i 
språket samLdigt som de sjunger, leker, spelar och rör på sig. Innehållet väljs Lllsammans med eleverna 
uLfrån elevernas intressen. Undervisningen kan genomföras i samband med andra lekLoner, som en del av 
den helhetsskapande undervisningen och de mångvetenskapliga lärområdena eller under särskilda lekLo-
ner eller undervisningspass. Språkdusch kan också ordnas i högre årskurser. 

Mål för undervisningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 1–2 

Studierna i det första främmande språket eller det andra inhemska språket inleds odast i årskurs 3. Under-
visningen i den modersmålsinriktade lärokursen kan dock påbörjas redan före årskurs 3. I det fallet följs 
grunderna för läroplanen för den modersmålsinriktade lärokursen med hänsyn Lll elevernas ålder.  

Redan innan undervisningen i den modersmålsinriktade lärokursen inleds i åk 3 kan eleverna sLda bekants-
kap med finska texter av olika slag. Eleverna utvecklar siO språk och siO kunnande i finska samLdigt som de 
sjunger, leker, spelar och rör på sig. Innehållet väljs Lllsammans med eleverna uLfrån deras intressen. Un-
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dervisningen kan genomföras i samband med andra lekLoner, som en del av den helhetsskapande under-
visningen och de mångvetenskapliga lärområdena eller under särskilda lekLoner eller undervisningspass. I 
den modersmålsinriktade lärokursen ges de tvåspråkiga eleverna möjlighet aO reflektera över och fördjupa 
sig i finska språkets och den finska kulturens särdrag. 

 
13.4.3 VIERAAT KIELET 
 
KIELIKASVATUS 
 
Kielikasvatusta koskevat tavoiOeet sekä toisen koLmaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on 
määritelty toisen koLmaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ 
ENGLANTI, MUU VIERAS KIELI, SAAMEN KIELI  

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajaOelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opeOaja 
on kielen opeOaja. Kielten opiskelu edistää ajaOelutaitojen kehiOymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja 
-kulOuurisen idenLteeLn muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karOuessa myös 
vuorovaikutus- ja Ledonhankintataidot kehiOyvät. Kielten opiskelussa on runsaasL sijaa ilolle, leikillisyydelle 
ja luovuudelle. 

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kieliLetoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kou-
luyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulOuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan vies-
Lmään autengsissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kult-
tuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiin-
nostavalla kielivalintaLedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosL itseään kiinnostavia valintoja 
sukupuolesta riippumaOa, käsiOelemällä opetuksessa monipuolisesL erilaisia aiheita sekä käyOämällä 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 viesLntäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuOaa 
kieltenopetusta autengsista Llanteista ja oppilaiden viesLntätarpeista lähLen. Opetus antaa myös valmiuk-
sia osallisuuteen ja akLiviseen vaikuOamiseen kansainvälisessä maailmassa. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää niitä rohkeasL. Oppilaille 
annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesL ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-
tään niin, eOä myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset 
kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon teksLen valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten 
välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyOöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä Letoa. 

Englannin/muun vieraan kielen/saamen kielen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen koLmainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla. A-oppimää-
rän opetus voidaan kuitenkin aloiOaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan A-oppimäärän opetus-
suunnitelman perusteita oOaen huomioon oppilaiden ikä.  
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Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuOaa alustavasL joihinkin kieliin, kuten 
englanLin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. Kielen tai kielten alkei-
ta opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista yhdessä 
oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuOaa muiden oppitunLen yhteydessä, osana monialaisia oppimisko-
konaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää 
myös ylemmillä vuosiluokilla.  

 
13.4.4 MATEMATIIKKA 
 
Oppiaineen tehtävä 

MatemaLikan opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaagsta 
ajaOelua. Opetus luo pohjan matemaagsten käsiOeiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehiOää oppi-
laiden kykyä käsitellä Letoa ja ratkaista ongelmia. MatemaLikan kumulaLivisesta luonteesta johtuen opetus 
etenee systemaagsesL. KonkreLa ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matemaLikan opetusta ja opiske-
lua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä Leto- ja viesLntäteknologiaa. 

MatemaLikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asenneOa matemaLikkaa kohtaan sekä posiLivista minä-
kuvaa matemaLikan oppijoina. Se kehiOää myös viesLntä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. MatemaLikan 
opiskelu on tavoiOeellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat oOavat vastuuta omasta oppimisestaan.  

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matemaLikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yh-
teiskunnassa. Opetus kehiOää oppilaiden kykyä käyOää ja soveltaa matemaLikkaa monipuolisesL.  

Vuosiluokkien 1−2 matemaLikan opetuksessa oppilaille tarjotaan monipuolisia kokemuksia matemaagsten 
käsiOeiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Opetuksessa hyödynnetään eri aisteja. Opetus kehit-
tää oppilaiden kykyä ilmaista matemaagsta ajaOeluaan konkreegsin välinein, suullisesL, kirjallisesL ja piir-
täen sekä tulkiten kuvia. MatemaLikan opetus luo vahvan pohjan lukukäsiOeen ja kymmenjärjestelmän 
ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle. 

Matema0ikan opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOy-
vät sisältöalueet

L a a j a - a l a i n e n 
osaaminen, johon 
tavoite liiOyy

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matemaLikkaa 
kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluoOamuksen kehit-
tymistä

S1-S4 L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan tehdä havaintoja ma-
temaLikan näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri L-
lanteissa

S1-S4 L4

T3 kannustaa oppilasta esiOämään ratkaisujaan ja päätelmiään 
konkreegsin välinein, piirroksin, suullisesL ja kirjallisesL myös 
Leto- ja viesLntäteknologiaa hyödyntäen

S1-S4 L2, L4, L5

T4 ohjata oppilasta kehiOämään pääOely- ja ongelmanratkaisu-
taitojaan

S1-S4 L1, L4, L6

Käsi1eelliset ja 0edonalakohtaiset tavoi1eet
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Matema0ikan tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

S1 Aja1elun taidot: Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuk-
sia.  Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.  Harjoitellaan 
tarkastelemaan matemaagsia Llanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laaL-
malla vaiheiOaisia toimintaohjeita, joita myös testataan. 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, eOä oppilaat 
hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan 
laskemalla, hahmoOamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja 
aseOaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuuOa, monikertoja ja puoliOamis-
ta. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin. 

Ohjataan oppilaita käyOämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri Llanteissa, lukumäärän, järjestyksen 
ja miOaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.  

Perehdytään kymmenjärjestelmän periaaOeeseen konkreegsten mallien avulla. 

Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja siOen lukualueella 0 – 
100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoiOamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut 
konkreLsoidaan erilaisissa sovellusLlanteissa.  Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuuOa ja liitännäisyyOä 
yhteenlaskussa. 

Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkreLan avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. 
Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaihdannaisuuOa kerto-
laskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen. 

Pohjustetaan murtoluvun käsiteOä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin. 

S3 Geometria ja mi1aaminen: Kehitetään oppilaiden taitoa hahmoOaa kolmiuloOeista ympäristöä ja havai-
ta siinä tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijainLkäsiOeiden käyOöä.  

Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppi-
laita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan. 

Harjoitellaan miOaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan miOaamisen periaate. Käsitellään suureita pi-
tuus, massa, Llavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liiOyvien miOayksiköiden käyOöä. Keskeisiä miOayksi-

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaagsia käsiOeitä ja 
merkintätapoja

S1-S4 L1, L4

T6 tukea oppilasta lukukäsiOeen kehiOymisessä ja kymmenjär-
jestelmän periaaOeen ymmärtämisessä

S2 L1, L4

T7 perehdyOää oppilasta peruslaskutoimitusten periaaOeisiin 
ja tutustuOaa niiden ominaisuuksiin

S2 L1, L4

T8 ohjata oppilasta kehiOämään sujuvaa peruslaskutaitoa 
luonnollisilla luvuilla ja käyOämään erilaisia päässälaskustrate-
gioita 

S2 L1, L4

T9 tutustuOaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havain-
noimaan niiden ominaisuuksia

S3 L1, L4, L5

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään miOaamisen periaate S3 L1, L4

T11 tutustuOaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin S4 L4, L5

T12 harjaannuOaa oppilasta laaLmaan vaiheiOaisia toimintaoh-
jeita ja toimimaan ohjeen mukaan

S1 L1, L2, L4, L5
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köitä ovat metri ja sengmetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra. Harjoitellaan kellonaikoja ja aja-
nyksiköitä. 

S4 Tietojenkäsi1ely ja 0lastot: Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa Letoja kiinnostavista ai-
hepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja. 

Matema0ikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 1-2 
  
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuOuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia. TavoiOeena on luo-
da oppimisympäristö, jossa matemaLikkaa opiskellaan toiminnallisesL ja välineiden avulla. Opetuksessa 
käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilaat toOuvat työskentelemään sekä itsenäisesL eOä yhdessä. Pedago-
gisesL ohjatut leikit ja pelit ovat yksi tärkeä työtapa. Opetuksessa ja opiskelussa käytetään Leto- ja viesLntä-
teknologiaa. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki matema0ikassa vuosiluokilla 1-2  

Koulun alkaessa selvitetään, mitä oppilaat jo osaavat ja millaisia eroja osaamisessa on. KumulaLivisena op-
piaineena matemaLikan perusasioiden hallinta on välOämätön edellytys uusien sisältöjen oppimiselle. Op-
pilaille tarjotaan tukea puuOeellisten, aiemmin opiOujen Letojen ja taitojen täydentämiseen sekä uusien 
sisältöjen oppimiseen. MatemaLikan oppimisen valmiuksien kehiOämiselle ja matemaLikan oppimiselle 
varataan riiOäväsL aikaa ja tuetaan oppimista systemaagsesL. Oppilaiden matemaLikan osaamista ja taito-
jen kehiOymistä seurataan jatkuvasL. TarjoOava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehiOää taitojaan niin, 
eOä oppimisen ja osaamisen ilo säilyvät.  Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja luodaan 
mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Oppilaille turvataan mahdollisuus riiOävään harjoiOeluun. 

Taitaville oppilaille tarjotaan mahdollisuus syventää vuosiluokkien 1-2 sisältöjen ymmärtämistä. Sisältöaluei-
ta voivat olla esimerkiksi luonnollisten lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot, geometria, luova ongel-
manratkaisu ja vaaLvammat peruslaskutoimitusten sovellukset.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 matema0ikassa vuosiluokilla 1-2  

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden ma-

temaagsen ajaOelun ja osaamisen kehiOymistä kaikilla tavoitealueilla.  MatemaLikan oppimisen arvioinL ja 
palaute on kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehiOymässä olevien taitojen 
harjoiOelemiseen. Oppilaita ohjataan huomaamaan oman oppimisensa eteneminen. 

Oppilaiden matemaLikan ymmärtämisen ja osaamisen tasoa voidaan selviOää puheen, välineiden, piirtämi-
sen tai kirjallisen työskentelyn avulla. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoiOaa edistymistään eri tavoin. On 
tärkeää arvioida ratkaisujen oikeellisuuden lisäksi tekemisen tapaa ja sujuvuuOa. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita matemaLikassa ovat 
- edistyminen lukukäsiOeen ymmärtämisessä ja lukujonotaidoissa 

- edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä 

- edistyminen laskutaidon sujuvuudessa 

- edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokiOelun taidoissa 

- edistyminen matemaLikan käyOämisessä ongelmanratkaisussa. 

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 
 
Oppiaineen tehtävä  
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Ympäristöoppi on biologian, maanLedon, fysiikan, kemian ja terveysLedon Ledonaloista koostuva integroitu 
oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy sekä luon-
non- eOä ihmisLeteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät. 
Lähtökohtana on luonnon kunnioiOaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. 

Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehiOymistä sekä 
kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoiOeena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään 
luontoa ja rakenneOua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin 
merkitystä. Ympäristöopin moniLeteinen perusta edellyOää, eOä oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsiOe-
lemään, tuoOamaan, esiOämään, arvioimaan ja arvoOamaan Letoa erilaisissa Llanteissa. Tieteellistä Letoa 
käytetään opetuksen perustana  ja kriigsen ajaOelun kehiOämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristö178 -
opissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulOuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen 
uloOuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoiOeena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valinto-
jen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. 

Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri Ledonalojen osaamiselle. TavoiOeena on tunnis-
taa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen toiminnas-
sa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, 
sen kehiOymistä ja reunaehtoja maapallolla. MaanLedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä 
sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fy-
siikan kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja seliOää näitä ilmiöitä käyOäen 
myös omissa tutkimuksissa saatavaa Letoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita ympäril-
lämme sekä tutkia, kuvailla ja seliOää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Ter-
veysLedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyOä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä 
ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyOä, hyvinvoinLa ja turvallisuuOa tukevaa osaamista.  

Opetuksen tavoiOeena on heräOää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri Ledonaloja koh-
taan. YhdenvertaisuuOa ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia tutustua 
monipuolisesL kaikkiin ympäristöopin Ledonaloihin sekä niihin liiOyvään teknologiaan ja koulutuspolkuihin. 

Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa 
ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä.  Leikkiin perustuvien ongelmanratkai-
su- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuuOa ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lisäksi 
harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä omaan hyvinvoinLin ja turvallisuuteen liiOyviä 
asioita. 

Ympäristöopin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOy-
vät sisältöalueet

L a a j a - a l a i n e n 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuOaa luontaista ute-
liaisuuOaan ja auOaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat 
merkitykselliseksi itselleen 

S1-S6
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Ympäristöopin tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, 
omasta osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoiOelemaan 
pitkäjänteistä työskentelyä

S1-S6 L1, L6 

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehiOymistä 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 ihmeOelemään ja kyselemään sekä 
käyOämään yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohtana

S1-S6 L1, L7 

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa 
ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä 
käyOäen sekä esiOelemään tuloksiaan eri tavoin

S1-S6 L1, L4 

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokiOele-
maan monipuolisesL eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materi-
aaleja ja Llanteita sekä nimeämään niitä

S1-S6 L1, L4

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesL, noudaOamaan 
anneOuja ohjeita ja hahmoOamaan niiden perusteluita

S1-S6 L3 

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesL arjen teknolo-
giaan sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, raken-
tamaan ja luomaan uuOa yhdessä toimien

S2, S4, S6 L3 
L1

T10 ohjata oppilasta harjoiOelemaan ryhmässä toimimisen tai-
toja ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvos-
tamista

S1-S6 L2, L3

T11 ohjata oppilasta käyOämään Leto- ja viesLntäteknologiaa 
Ledon hankkimisessa sekä havaintojen talLoimisessa ja esiOä-
misessä

S1-S6 L5, L4 

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimin-
taa ja niihin liiOyviä ilmiöitä ympäristöopin eri Ledonalojen kä-
siOeiden avulla

S1-S6 L1 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malle-
ja ja karOoja ympäristön kuvaajina

S1-S6 L4, L1 

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoiOelemaan 
näkemystensä perustelemista

S1-S6 L2, L4 

T15 ohjata oppilasta pohLmaan kasvua ja kehitystä, terveyOä ja 
hyvinvoinLa tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä

S1, S5 L3 
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Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Kasvu ja kehitys: Sisältöjä valitaan siten, eOä 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 mu-
kaisesL.  

S2 Kotona ja koulussa toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, eOä ne liiOyvät kotona ja 
koulussa toimimiseen. Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista 
toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden 
perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri Ledonalojen käsiOeitä kuvaamaan ilmiöitä ja teknologiaa sekä 
arjen Llanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa 
ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyOäytymistapoja erilaisissa Llanteissa, fyysisen koskemat-
tomuuden kunnioiOamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista. 

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnoin0: HavainnoinLa ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen 
taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnis-
tetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Ha-
vainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen 
ilmiöitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri Ledonalojen käsiOeiden avulla. Harjoitellaan pihakartan 
laaLmista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.  

S4 Tutkiminen ja kokeileminen: Sisällöksi valitaan luontoon, rakenneOuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja 
teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liiOyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien 
avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään yhdessä vaih-
toehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikeOä ja pohditaan syitä liikkeen muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja 
ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja kasvaOamalla. 

S5 Elämän perusedellytysten poh0minen: Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, 
lämmön ja huolenpidon osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään 
arjen terveystoOumuksiin ja harjoitellaan niihin liiOyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuoOavat ihmiselle 
hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen 
kannalta.  

S6 Kestävän elämäntavan harjoi1eleminen: Sisältöjä valitaan monipuolisesL kestävän kehityksen eri osa-
alueilta. Omista ja yhteisistä tavaroista huolehLmista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään synty-
vää jäteOä sekä opitaan kierräOämään tavaroita ja lajiOelemaan jäOeitä. Tutustutaan omaan koLseutuun ja 
sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön Llan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. 
Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle. 

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 1-2  

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ym-
päristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liiOyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja 
työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tari-
noiden käyOö sekä ympäristöopin moniLeteinen perusta. Ympäristöopin eri Ledonalojen ilmiöitä pyritään 
tutkimaan luonnollisissa Llanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun Llojen ja ope-
tusryhmän lisäksi monipuolisesL lähiluontoa ja rakenneOua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutus-
Llanteita, Leto- ja viesLntäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luon-
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tokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja Ledekeskusten kanssa. TavoiOeiden kan-
nalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunniOelussa ja to-
teuOamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohLmisessa. Oppilaiden akLivinen työskentely 
opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoiOeiden mukaista 
oppimista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2 

Ympäristöopin tavoiOeiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyOämään monipuolisesL erilaisia opis-
kelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesL turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympäris-
töissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat Ledot ja taidot 
sekä kehitykseen, elämänLlanteeseen ja kulOuuriin liiOyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioiOa-
maan jokaisen oikeuOa yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työs-
kentely ja eri ajaOelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyOämistä yksilöllisten tarpeiden 
mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja 
tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista 
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoiOumiseen. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2  

OpiOavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoiOeensa ja arvioinLperusteensa, tukee 
monipuolista arvioinLa. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palauOeen, kysymysten ja konkreet-
Lsten kehiOämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesL tutkimisen 
taitojen ja moLvaaLon kehiOymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun teksLn sijaan myös 
toimintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoiOaa oppimis-
taan. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan soviOujen tavoiOeiden saavuOamista. Oppilaat harjoiOelevat tun-
nistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, 
terveyskäyOäytyminen, sosiaalisuus, temperameng tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat 
- edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa  

- 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. 
Opetus perehdyOää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuOaa uskonto- 
ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää 
uskonnon ja kulOuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Ope-
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tus antaa monipuolista Letoa uskonnoista ja auOaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita 
ohjataan kriigseen ajaOeluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa 
pohditaan uskon ja Ledon suhdeOa sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsiOeistöä. Uskon-
non opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä 
eOä niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioiOamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen py-
hää. 
  
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eegseen ajaOe-
luun ja rohkaistaan oppilaita pohLmaan omakohtaisesL eegsiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetun-
temusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehiOymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus an-
taa oppilaalle aineksia oman idenLteeLn, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja 
arvioinLin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraagsen 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 arvostavasL uskonnollista ja katsomuksellista 
moninaisuuOa omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perusLetoja ja -tai-
toja sekä ajaOelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipi-
teitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon oOamisessa.  Op-
pilaita kannustetaan ihmeOelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimi-
maan vastuullisesL ja oikeudenmukaisesL.  

 
Uskonnon opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liit-
tyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaa-
minen, johon tavoite 
liiOyy

T1 heräOää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua koh-
taan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja 
katsomuksellista taustaa

S1, S2, S3 L2, L4

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon kes-
keisiin käsiOeisiin, kertomuksiin ja symboleihin 

S1 L1

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuo-
denkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 L2, L7

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lä-
hiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlape-
rinteisiin

S2 L2, L3, L7

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia 
ajatuksiaan ja tunteitaan 

S1, S3 L2, L6, L7

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesL, eläyty-
mään toisen asemaan sekä kunnioiOamaan toisen ihmisen 
ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

S1, S3 L2, L6, L7

T7 ohjata oppilaita eegseen pohdintaan sekä hahmoOa-
maan, mitä tarkoiOaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä 
ja luonnosta

 S3 L3, L7
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Uskonnon tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat oppiaineen yleisten tavoiOeiden saavuOamista Sisältöjen valinnassa 
hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsiOelyssä.   

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 vieOotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon 
kertomuksia, perinteitä ja tapoja.  Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsiOeitä ja symboleita sekä us-
konnon monimuotoisuuOa. 

S2 Uskontojen maailma: Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön 
uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös uskonnoOomuus. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liiOyviä elämänkysymyksiä 
sekä elämän kunnioiOamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisis-
ta ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustu-
taan alustavasL lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oi-
keuksien sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvoinL. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehiOy-
mistä. 

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksessa pyritään kiireeOömyyteen ja avoimen, luoOamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen. Ope-
tuksessa on tärkeää, eOä 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 
kunnioiOaminen etenkin eegsiä kysymyksiä tarkasteltaessa.  Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset mene-
telmät, projekLt ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyn-
tävänä vuorovaikutustaitoisena ja akLivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuOaa yksilö- tai ryhmäpro-
jekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat yliOäen. Opetuksessa hyödynnetään 
monipuolisesL ja vuorovaikuOeisesL Leto- ja viesLntäteknologiaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataideOa, 
leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä 
ja oppimisen iloa. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 1-2  

Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat kuten kieli-
taito ja kulOuuritausta. Keskeisiä käsiOeitä pohditaan ja avataan niin, eOä niiden ymmärtäminen on mahdol-
lista kaikille oppilaille. KäyteOävät työtavat sovitetaan ikäkauteen. Opetuksessa luodaan oppimista ja osalli-
suuOa edistäviä yhteisiä Llanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloiOeisuut-
ta.  

T8 luoda oppilaalle Llaisuuksia harjoitella omien mielipitei-
den esiOämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden 
kuuntelemista ja ymmärtämistä

S1, S3 L1, L5, L6, L7
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Oppilaan oppimisen arvioin0 uskonnossa vuosiluokilla 1-2   
  
Oppimisen arvioinL on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskente-
lyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. 
Opetuksessa annetaan Llaa ja oppilaita kannustetaan ihmeOelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden 
perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia 
osoiOaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.   

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen 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 elämänkatsomusLeto. Uskon-
to toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesL oman uskonnon 
opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon 
opetuksen muodoille on laadiOu yhteiset tavoiOeet ja keskeiset sisällöt.  

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luon-
teen mukaisesL. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoiOeiden, sisältökuvaus-
ten ja eri uskontojen tarkenneOujen oppimääräkuvausten pohjalle.   

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO  
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvauksen perustalle.  

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, us-
konnoista ja katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot. Tutustutaan kirkkovuoden 
keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liiOyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin. Opetuk-
sessa käsitellään myös krisLlliseen elämänkaareen liiOyviä juhlia, niiden sisältöä ja merkitystä. Tarkastellaan 
perheiden erilaisia tapoja vieOää vuodenkiertoon ja elämänkaareen liiOyviä juhlia. Opiskellaan kirkkovuo-
teen ja lapsuuteen liiOyviä virsiä ja musiikkia. Tutustutaan krisLnuskoon ja seurakuntaan liiOyviin keskeisiin 
käsiOeisiin ja symboleihin. Tutustutaan krisLlliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen. 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, 
niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös krisLnuskon monimuotoisuus sekä uskonnot-
tomuus.  

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään elämän kunnioiOamisen, ihmisarvon ja lasten oikeuksien merkitys-
tä. Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan krisLllistä näkökulmaa niihin. 
Keskeisiä sisältöjä ovat eegnen pohdinta, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja Kultainen sääntö. Pohditaan 
oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valiOuihin Raamatun kertomuksiin. Rohkaistaan 
oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilai-
suuOa. Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnos-
ta.  

ORTODOKSINEN USKONTO 
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Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle.  

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuu-
teen ja muihin kirkkoihin tai katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden tarkastelu osana perheen 
ja lapsen omaa elämää.  Tutustutaan alustavasL oman uskonnon piirteisiin ja kirkon keskeisiin käsiOeisiin, 
sanastoon ja symboleihin sekä erilaisiin jumalanpalveluksiin.  Tutkitaan kirkkoa rakennuksena. Tutustutaan 
omaan seurakuntaan sekä ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin juhliin vuoden krisLllisen juhlakierron 
mukaisesL. Tarkastelussa otetaan huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet ja tavat sekä joitakin niihin liit-
tyviä pyhiä ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan nimikkopyhään.  

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön uskontoihin, kat-
somuksiin ja uskonnoOomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä. Opetuksessa huomioi-
daan juhlien sisällöissä tai kirkollisissa tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen näkökulma. Tutustutaan op-
pilaan ortodoksiseen perinnetaustaan osana monikulOuurista ortodoksisuuOa.  

S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen liiOyvä opetus va-
paudesta ja vastuusta sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvoinL. Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja 
luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ih-
miselämään liiOyviä kysymyksiä kuten toisesta väliOäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, 
rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä 
oppilaan omassa elämässä. Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä eegsiä kysymyksiä Vanhan ja Uuden 
TestamenLn kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.  

KATOLINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset 
opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen 
tarkenneOujen oppimääräkuvausten perustalle.  

S1 Suhde omaan uskontoon: Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kauOa. Keskeisiä sisältöjä 
ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu, risLnmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus Kristus ja Jeesuksen 
elämän päätapahtumat. Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon päiviOäisiin 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 
monikulOuurisuus ja moniuskontoisuus. Tutustutaan oman luokan, oman koulun ja lähiympäristön 
uskontoihin, katsomuksiin sekä uskonnoOomuuteen osana arkea ja juhlaa. Tutkitaan katolisen perinteen 
yhtäläisyyksiä muiden uskontojen ja katsomusten kanssa. 
 
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan Vanhan testamenLn ja Uuden testamenLn kertomusten avulla 
hyvän ja pahan tunnistamista ja eroOamista. Pohditaan toisista väliOämisen 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 alustavasL uskonnon keskeiset käsiOeet kuten synLinlankeemus, anteeksisaaminen ja 
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-antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin liiOyvät keskeiset käskyt.   

ISLAM 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Tutustutaan islamiin oman perheen kauOa. Opiskellaan alustavasL islamilai-
sen kalenterin juhlat sekä ihmisen elämänkaareen liiOyvät perinteet. Sisältöjen valinnassa keskeisiä ovat 
islamin opin perusteet: Jumalan ykseys, profeetat, pyhät kirjat, usko näkymäOömään. Tutustutaan alusta-
vasL Koraaniin ja perimäLetoon sekä Islamilaiseen yhteisöön. Tarkastellaan islamin monimuotoisuuOa il-
miönä sekä moskeijan merkitystä muslimeille. Pohditaan muslimin uskonnollisia velvollisuuksia. 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, 
niiden pyhiin rakennuksiin, juhlaperinteisiin sekä uskonnoOomaan tapakulOuuriin.  

S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa keskeistä on oppilaiden elämänkaari ja siihen liiOyvät elämänkysymyk-
set. Keskeisiä sisältöjä ovat elämän kunnioiOaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet. Pohditaan toisen ase-
maan eläytymistä. Tutustutaan islamin oikeuksiin ja velvollisuuksiin perhe-elämässä. Selvitetään YK:n Lap-
sen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Keskeisinä opiOavina sisältöinä ovat hy-
vän elämän perusteet islamissa. Lisäksi tarkastellaan oman perheen tapakulOuuria ja pohditaan erilaisuu-
den hyväksymistä.  

JUUTALAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle.  

S1 Suhde omaan uskontoon: Tutustutaan juutalaisuuteen oman perheen kauOa. Sisältöjen valinnassa kes-
keisiä ovat juhlat, niiden suhde juutalaiseen kalenteriin, elämänkaareen liiOyvät perinteet sekä juutalaisuu-
den opin perusteet: Jumalan ykseys, Toora, Tanach ja muut merkiOävät uskonnolliset kirjat ja usko näkymät-
tömään. Tutustutaan juutalaiseen seurakuntaan ja tarkastellaan juutalaisuuden monimuotoisuuOa ilmiönä. 
Perehdytään synagogaan juutalaisten elämän keskuksena.  

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin 
ja juhlaperinteisiin, oman alueen pyhiin rakennuksiin sekä uskonnoOomuuteen perinteiden keskellä.  
  
S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa keskeistä on oppilaiden elämänkaareen liiOyvät asiat. Opetuksessa 
aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan juutalaista näkökulmaa niihin. Tärkeitä pohdit-
tavia kysymyksiä ovat elämän kunnioiOaminen, ihmisarvo ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä toisen 
asemaan eläytyminen. Opetuksessa tutustutaan juutalaisuuteen perhe-elämässä sekä oman perheen tapa-
kulOuuriin ja hyvän elämän perusteisiin juutalaisuudessa. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaise-
maan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuuOa. 
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13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
 
Oppiaineen tehtävä  

ElämänkatsomusLedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.  Elämän-
katsomusLedossa ihmiset ymmärretään kulOuuriaan 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 kulOuuriperinnön 
vuorovaikutuksen tuloksina. ElämänkatsomusLedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuOaa akLivisesL 
omaan ajaOeluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on tärkeätä 
soviOaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajaOelu- ja kokemusmaailma.  

ElämänkatsomusLedon opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvait-
sevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. TavoiOeena on täysivaltainen demo-
kraagnen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasL muuOuvassa maailmassa. Tämä edellyOää elämänkat-
somusLedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulOuurisen yleissivistyksen kartuOamisen li-
säksi eegsen ja kriigsen ajaOelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehiOämistä. Elämänkatsomus-
Ledossa kriignen ajaOelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmoOavana ja Llannetajuisena 
sekä itseään korjaavana. Siihen liiOyy avoin ja pohdiskeleva asenne. 

ElämänkatsomusLeto tukee laaja-alaisen osaamisen kehiOymistä, erityisesL ajaOelun ja oppimaan oppimi-
sen taitoja, kulOuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehLmista ja arjentaito-
ja sekä osallistumista, vaikuOamista ja vastuullisuuOa.  

Vuosiluokilla 1-2 elämänkatsomusLedon opetuksen painopiste on oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutus-
taitojen, ilmaisun sekä ajaOelun ja oppimisen taitojen kehiOämisessä. Oppilaan omaa ajaOelua ja kokemuk-
sia kuuntelemalla ja arvostamalla vaikutetaan terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumiseen.  

Elämänkatsomus0edon opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeis i in 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen osaami-
nen, johon tavoite liiOyy

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden 
mielipiteitä ja ajaOelua 

S1-S4 L1,L2, L4

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajaOeluaan ja tun-
teitaan eri tavoin

S2 L1, L2,L7

T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajaOelua S1 L1, L2, L7

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esiOää perus-
teltuja väiOeitä 

S1-S4 L1, L2, L7

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäi-
väisten Llanteiden syitä ja seurauksia sekä eegsiä 
uloOuvuuksia

S1-S4 L1, L3, L4

T6 rohkaista oppilasta pohLmaan oikean ja väärän eroa sekä 
hyvyyOä

S1-S4 L1, L3, L7 

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulOuu-
reja 

S2 L2, L4
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Elämänkatsomus0edon tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatuk-
set huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsiOelyssä.   

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitetaan keskustelutaitoja opeOelemalla kuuntelemaan toisia kun-
nioiOavasL ja harjoiOelemalla selkeää itseilmaisua.   Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä 
ja niiden eroOamista sekä ihmisen hyvyyOä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä. 

S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tut-
kitaan erilaisia elämäntapoja liiOyen erityisesL oppilaan omaan koL- ja kulOuuritaustaan. 

S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sään-
nön, luoOamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liiOyvissä arkipäivän 
Llanteissa ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasL lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhtei-
söissä. 

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohLen samalla elämän 
rajallisuuOa. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tar-
kastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liiOyviä merkityksellisiä koke-
muksia. 

Elämänkatsomus0edon oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 1-2 

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä luoda turvallinen ja avoin psyykkinen 
ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi.  Työskentelyssä tue-
taan oppimisen itsesäätelytaitojen kehiOymistä. Fyysistä oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimisen 
ja työskentelemisen tavat huomioivaksi ja joustavasL muunneltavaksi. Yhteisiä, opeOajan ohjaamia tutki-
muskeskusteluja rikastetaan toiminnallisilla akLviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuva-
taiteella ja draamalla. Toiminnassa otetaan huomioon lasten elinympäristön digitalisoituminen. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki elämänkatsomus0edossa vuosiluokilla 1-2  

Oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-
suuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  ElämänkatsomusLeto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvoinLa, 
kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsiOeellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa 
omaa katsomuksellista idenLteegä yhdessä muiden kanssa.  Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesL vuoro-
vaikutus- ja ajaOelutaitojen kehiOymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet otetaan huomioon työtapo-
jen valinnassa.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 elämänkatsomus0edossa vuosiluokilla 1-2  

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän 
perusteita 

S1-S4 L2, L3, L7

T9 ohjata oppilasta kunnioiOamaan ja arvostamaan omaa 
ympäristöään ja luontoa 

S4 L3, L5, L7
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Oppimisen arvioinL 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 Llaa 
ja oppilaita kannustetaan ihmeOelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näke-
mysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoiOaa ja itse huomata edis-
tymistään ja osaamistaan.   

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita elämänkatsomusLedossa 
ovat 
- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä  
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa  
- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa. 

13.4.8 MUSIIKKI  
 
Oppiaineen tehtävä  

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja akLiviseen 
kulOuuriseen osallisuuteen.  Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulOuu-
reissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvis-
taa myönteistä suhdeOa musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus ra-
kentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulOuuriseen monimuotoisuuteen.  

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehit-
tymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan oOamalla 
musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyOävät 
teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajaOelua ja 
oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesL mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, 
säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuoOamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia 
monipuolisesL, mikä edesauOaa heidän ilmaisutaitojensa kehiOymistä. 

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 tunnet-
ta. Musiikin opetus tukee kinesteegsen ja audiLivisen hahmoOamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä 
myönteisen musiikkisuhteen kehiOymistä. MusiikkikäsiOeiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat 
laulamisen, soiOamisen, säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niis-
tä keskusteleminen. Oppilaiden luovaa musiikillista ajaOelua sekä esteegstä ja musiikillista ymmärrystä 
edistetään luomalla Llanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuOaa erilaisia äänikokonaisuuksia 
sekä käyOää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyOään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta 
liiOyy luontevasL eheyOävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. 

Musiikin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoiOeet Tavo iOeis i in 
liiOyvät sisäl-
töalueet

L a a j a - a l a i n e n 
osaaminen, johon 
tavoite liiOyy

Osallisuus
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Musiikin tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Musiikillisten Letojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soiOaen, kuunnellen, liikkuen, 
improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilaat tutus-
tuvat musiikkikulOuureihin ja -tyyleihin monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyö-
dyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia.  

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja 
myönteisen yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, 
luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoiOaminen sekä käytössä olevien soigmien ja lait-
teiden tarkoituksenmukainen käsiOely. 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Opetuksessa keskitytään peruskäsiOeiden taso, kesto, voima ja väri hahmot-
tamiseen.  Osaamisen kehiOyessä käsiOeistöä laajennetaan musiikkikäsiOeisiin rytmi, melodia, dynamiikka, 
soinLväri, harmonia ja muoto.   

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten Letojen ja taitojen lisäksi ope-
tuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. 
Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä. 

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto: Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soiOo- 
ja kuuntelutehtäviä sekä luodaan Llaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta omi-

T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä op-
pilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen

S1-S4 L2, L7

Musisoin0 ja luova tuo1aminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyOöön sekä laulamaan ja 
soiOamaan ryhmän jäsenenä 

S1-S4 L1, L2, L4

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmoOamaan ääniympäris-
töä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsiOeitä liikkuen ja kuunnellen

S1-S4 L1, L4

T4 antaa Llaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvi-
soinnille sekä ohjaa heitä suunniOelemaan ja toteuOamaan pie-
nimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyOäen äänelli-
siä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja

S1-S4 L5, L6

Kul1uurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulOuuriperin-
töönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä naugmaan musiikin es-
teegsestä, kulOuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta 

S1-S4 L2, L4

T6 auOaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen pe-
rusperiaaOeita musisoinnin yhteydessä

S1-S4 L4

Hyvinvoin0 ja turvallisuus musiikissa

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesL musisoinnissa S1-S4 L7

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoiOeiden aseOamisen ja yhtei-
sen harjoiOelun merkityksestä musiikin oppimisessa

S1-S4 L1
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naisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulOuuriin. Ohjelmiston suunniOelussa kiinnitetään 
huomiota myös oppilaiden omiin kulOuureihin ja kulOuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon sisällytetään 
monipuolisesL erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellyk-
set ja musiikkikappaleet. 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 1-2  

TavoiOeena on luoda pedagogisesL monipuolisia ja joustavia musiikin opiskelukokonaisuuksia, joissa musii-
kin opetuksen erilaiset työtavat ja vuorovaikutusLlanteet sekä yhteismusisoinL ja muu musiikillinen yhteis-
toiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajaOeluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkiko-
kemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehiOämään musiikillisia taitojaan. OpetusLlanteissa luodaan 
mahdollisuuksia Leto- ja viesLntäteknologian käyOöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynne-
tään taide- ja kulOuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.  

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 1-2  

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunniOelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, edelly-
tykset ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, erilaisten välineiden käyt-
töä ja oppilaiden ryhmiOelyä koskevat ratkaisut niin, eOä myös oppilaita kuullaan. Musiikin opetuksessa luo-
daan oppimista ja osallisuuOa edistäviä yhteismusisoinnin Llanteita ja vahvistetaan näin oppilaan yhteistyö-
taitoja, itsetuntoa ja oma-aloiOeisuuOa.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 musiikissa vuosiluokilla 1-2  

Oppimisen arvioinL musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palauteOa ja mah-
dollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arvioinLin siten, eOä se kannustaa yriOämiseen ja opiOavien taito-
jen harjoiOamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisoin-
Ltaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arvioinL perustuu monipuoliseen näyOöön. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita musiikissa ovat  
- edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesL toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä 
- edistyminen musiikin peruskäsiOeiden hahmoOamisessa musiikillisen toiminnan kauOa. 

13.4.9 KUVATAIDE 

Oppiaineen tehtävä  

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulOuurisesL moninaista to-
dellisuuOa taiteen keinoin. Oppilaiden idenLteegen rakentumista, kulOuurista osaamista ja yhteisöllisyyOä 
vahvistetaan kuvia tuoOamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen 
luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehiOää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun vi-
suaalisen kulOuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvoOaa todellisuuOa ja vaikuOaa siihen. KulOuuri-
perinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan tradiLoiden väliOymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilai-
den kriigsen ajaOelun kehiOymistä sekä kannustaa heitä vaikuOamaan omaan elinympäristöön ja yhteis-
kuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. 

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuOaa kokemukselliseen, moniaisLseen ja toiminnalliseen oppimi-
seen. Oppilaat tarkastelevat kuvataideOa ja muuta visuaalista kulOuuria historiallisista ja kulOuurisista näkö-
kulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyOämään 
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monipuolisesL erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.  Opetuksessa kannustetaan 
monilukutaidon kehiOämiseen hyödyntämällä visuaalisuuOa sekä muita Ledon tuoOamisen ja esiOämisen 
tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun ope-
tuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulOuuri-
kohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia. 

Vuosiluokilla 1-2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun visuaali-
seen kulOuuriin. Ilmaisun taitojen ja esteegsten valmiuksien kehiOymistä tuetaan eri aisLen ja koko kehon 
yhteistyöllä. Oppilaita ohjataan käyOämään mielikuvia, kuvataiteen käsiOeistöä ja kuvallisen tuoOamisen 
keinoja. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisuuOa ja leikinomaisuuOa. Oppilaita kannustetaan pitkäjän-
teiseen taideoppimiseen. Kuvien tuoOamista ja tulkintaa harjoitellaan myös Leto- ja viesLntäteknologian ja 
verkkoympäristöjen avulla. Opetuksessa rohkaistaan toimimaan yhdessä, jakamaan kokemuksia sekä vas-
taanoOamaan ja antamaan palauteOa kuvallisesta työskentelystä. 

Kuvataiteen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOy-
vät sisältöalueet

Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Visuaalinen havaitseminen ja aja1elu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taideOa, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulOuuria moniais-
LsesL 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 tuoOamisen tapo-
jen avulla

S1, S2, S3 L2, L3, L4, 
L5

Kuvallinen tuo1aminen

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materi-
aaleja ja tekniikoita sekä harjoiOelemaan 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 
vaikuOamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7

Visuaalisen kul1uurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta käyOämään kuvataiteen käsit-
teistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä 

S1, S2, S3 L1, L4, L5, 
L6 

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia tai-
teen ja muun visuaalisen kulOuurin tuoOeita lä-
hiympäristössään

S1, S2, S3 L2, L3, L6, 
L7 

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman eli-
nympäristön, eri aikojen ja eri kulOuurien tarkaste-
lun pohjalta  

S1, S2, S3 L1, L2, L5, 
L6
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Kuvataiteen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Kuvataiteen opetuksen tavoiOeita lähestytään omia kuvakulOuureja, ympäristön kuvakulOuureja ja taiteen 
maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden väli-
siä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohLa ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen 
kulOuurin teokset, tuoOeet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuOujen ja heille uusien kuva-
kulOuurien välille. Oppilaita kannustetaan oOamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, 
työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdolli-
suuksia. 

S1 Omat kuvakul1uurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulOuureja, joihin 
he osallistuvat omaehtoisesL. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulOuureihin. Omia kuva-
kulOuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulOuurien 
merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa. 

S2 Ympäristön kuvakul1uurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulOuu-
reista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesL rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä 
mediasta. Ympäristön kuvakulOuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskity-
tään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsiOelyyn. 

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulOuureissa tuotetusta 
kuvataiteesta.  Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja 
ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin 
ja niiden kokemiseen liiOyvää kulOuurista moninaisuuOa. 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 1-2  

TavoiOeena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, 
teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyOäminen sekä niiden luova soveltaminen. OpetusLlanteissa luodaan 
akLiviseen kokeilemiseen ja harjoiOeluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaisLsta 
havainnoinLa, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoiOeellista taideoppimista. Opetuksessa ote-
taan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin 
ja ryhmässä. TavoiOeena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulOuuri sekä kou-
lussa eOä koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, Leto- 
ja viesLntäteknologian käyOöön sekä taiteidenväliseen toimintaan. OpetusLlanteet toteutetaan kouluympä-
ristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2  

EsteeZnen, ekologinen ja eeZnen arvo1aminen

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ym-
päristössä ja muussa visuaalisessa kulOuurissa il-
meneviä arvoja

S1, S2, S3 L2, L3, L6, 
L7 

T11 kannustaa oppilasta oOamaan kuvailmaisus-
saan huomioon kulOuurinen moninaisuus ja kestä-
vä kehitys 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7 
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TavoiOeena ohjauksen, eriyOämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja moto-
risten lähtökohLen ja taitojen huomioon oOaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tu-
kee oppilaan idenLteegen rakentumista, osallisuuOa ja hyvinvoinLa. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-
laiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarviOaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapo-
jen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.  OpetusLlanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa 
erilaisia työtapoja ja käyOää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moni-
naisuuOa kunnioiOava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta 
ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesL havaintojen ja tunteiden 
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehiOämisessä. Ohjauksen, eriyOämisen ja tuen järjestä-
misessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuuOa, pelejä ja eri aisLalueisiin liiOyviä kokemuksia.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2  

Oppimisen arvioinL kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edisty-
misen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuoOamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen 
kulOuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearvioinLtaitojen kehiOymistä. Palaute on moni-
puolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppi-
laat saavat palauteOa kaikilla tavoiOeissa määritellyillä taideoppimisen alueilla. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat 
• edistyminen tavoiOeiden aseOamisessa omalle toiminnalle 
• edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoiOelussa 
• edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyOämisessä 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 tuoOeen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunniOelu, valmistus ja oman tai 
yhteisen käsityöprosessin arvioinL. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä 
toteutetaan ennakkoluuloOomasL erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä 
ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehiOämään erilaisia teknologisia sovelluksia 
sekä käyOämään opiOuja Letoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmot-
tamista, tuntoaisLa ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuuOa ja suunniOeluosaamista. 
Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.  Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä 
ja innovaLivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuoOavassa kokemuk-
sessa.  

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 
Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 
luontevasL yliOäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 
kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulOuuriperintö sekä yhteisön 
kulOuurinen moninaisuus. Käsityö kasvaOaa eegsiä, Ledostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yriOeliäitä kan-
salaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehiOää 
käsityökulOuuria.  



 293

Vuosiluokilla 1-2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunniOelun ja tekemi-
sen Letojen ja taitojen kehiOyminen sekä kokemusten karOuminen. Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan toi-
mimaan käsityön suunniOelijoina ja valmistajina sekä käyOämään siinä erilaisia materiaaleja. Käsityö kehit-
tää keskiOymiskykyä ja aloiOeellisuuOa. Se kannustaa arvostamaan ja arvioimaan omaa ja toisten työtä ja 
työskentelyä.  Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata oppilaita ymmärtämään kulOuurien moninaisuuOa ja 
yhdenvertaisuuOa. 

Käsityön opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Käsityön tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Sisällöt valitaan siten, eOä kokonaisen käsityön prosessi toteutuu ja erilaiset materiaalit ja työtavat tulevat 
tutuksi. Työskennellään yhteisten ilmiöiden parissa useiden oppiaineiden kanssa. 

S1 Ideoin0: SuunniOelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, 
rakenneOua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. 
Harjoitellaan kehiOämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikeOä ja tasapainoa. Pohditaan säilyt-
tämistä 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 tuoteOa tai teosta eteenpäin. 

S3 Suunni1elu: Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesL. Harjoitellaan prosessin ja tuoOeen 
kuvailun taitoja. 

S4 Tekeminen: Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuoOeita tai teoksia. 
Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laiOeita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työste-
tään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet

Laaja-alainen osaa-
minen, johon tavoite 
liiOyy

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin 
tekemisestä sekä heräOää uteliaisuuOa keksivään ja kokeile-
vaan käsityöhön 

S1-S4 L1, L2

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esiOämään 
omia ideoitaan kuvallisesL sekä kertomaan käsityön tekemi-
sestä ja valmiista tuoOeesta

S1, S2, S3 L1,L4,L5

T3 ohjata oppilasta suunniOelemaan ja valmistamaan käsityö-
tuoOeita tai teoksia luoOaen omiin esteegsiin ja teknisiin rat-
kaisuihinsa

S1 S5 L1,L7

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaa-
leihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuun-
tuntoisesL ja turvallisesL 

S2-S4 L4,L6

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehiOymistä käsityössä onnistu-
misen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kauOa 

S1-S6 L1,L3
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S5 Dokumentoin0: Tieto- ja viesLntätekniikan käyOöön tutustutaan ideoinnin, suunniOelun ja dokumen-
toinnin osana. 

S6 Arvioin0: Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarvioinLa prosessin edetessä. Opetellaan anta-
maan palauteOa toisille oppilaille. 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 1-2  

Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuuOa ja vuorovaikutusta opeOajan, vertaisryhmän sekä koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa. Asianmukaiset ja turvalliset Llat, työvälineet ja materiaalit edistävät tavoiOei-
den saavuOamista. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyOämään havaintojaan käsityötaitojen osana 
sekä vaikuOamaan ympäristöönsä. Työtapojen valinnoilla oppilaita kannustetaan osallisuuteen, akLivisuu-
teen ja itseohjautuvuuteen.  Ohjatun suunniOelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tari-
noita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakenneOua ympäristöä.  Opetuksessa käytetään teknisen 
työn ja teksLilityön työtapoja. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 1-2  

Oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä on luoda pedagogisesL erilaisia työtapoja ja vuorovaikutusLlan-
teita, joilla tuetaan sekä yksilöllistä käsityötaitojen oppimista ja suunniOelua eOä yhteisöllistä työskentelyä. 
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet sekä tehdään sen mukaisia eriy-
teOyjä ratkaisuja esimerkiksi käyteOävien materiaalien, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa.  Käsityön 
toiminnallinen oppiminen edellyOää riiOäväsL aikaa, Llaa ja ohjausta.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 käsityössä vuosiluokilla 1-2  

Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota myönteisen palauOeen antamiseen ja kannustamiseen sekä 
työskentelyn aikana eOä prosessin lopussa. Monipuolisella arvioinnilla ja palauOeella tuetaan laaja-alaisen 
käsityöLedon ja -taidon kehiOymistä. Oppilaille annetaan erilaisia tapoja osoiOaa edistymistään ja kannus-
tetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehiOymässä olevien taitojen harjoiOelemiseen. Ryhmän 
työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida yhdessä, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä ja toisten 
työskentelyn arvostamista. 

ArvioinL kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin ja eri vaiheiden dokumentoinL toimii arvioinnin välinee-
nä, joka todentaa oppilaiden edistymistä ja käsityöllisen osaamisen tasoa. Oppilaita ohjataan arvioimaan 
omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarvioinLa.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita käsityössä ovat 
- edistyminen työskentelyn sujuvuudessa  
- edistyminen suunniOelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa 
- edistyminen tavoiOeellisessa toiminnassa 
- edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuoOamisessa.  

13.4.11 LIIKUNTA     
 
Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuOaa oppilaiden hyvinvoinLin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja 
psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksit-
täisiin liikuntatunteihin liiOyvät posiLiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitun-
neilla korostuvat kehollisuus, fyysinen akLivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhden-
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vertaisuuOa, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyOä sekä tuetaan kulOuurista moninaisuuOa. Opetus on turvallista, ja 
se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyö-
dynnetään koulun Lloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesL. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan 
turvalliseen ja eegsesL kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppi-
laiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesL akLivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja 
fyysisten ominaisuuksien harjoiOeleminen. Oppilaat saavat Letoja ja taitoja erilaisissa liikuntaLlanteissa 
toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioiOava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjän-
teinen itsensä kehiOäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehiOy-
minen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentou-
tumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auOamiseen. Liikunnassa oppilas saa val-
miuksia terveytensä edistämiseen.  

”Liikutaan yhdessä leikkien.” 

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen oppimi-
sessa, yhdessä tekemisessä ja sosiaalisten taitojen kehiOämisessä sekä liikuntaan liiOyvien myönteisten ko-
kemusten vahvistamisessa. Opetus tukee oppilaita auOamalla heitä kohtaamaan emoLonaalisesL vaihtele-
via Llanteita. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.  

Liikunnan opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoiOeet Tav o i O e i s i i n 
liiOyvät sisäl-
töalueet

L a a j a - a l a i n e n 
osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen akLivisuuteen, kokeilemaan itse-
näisesL ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista il-
maisemaan itseään liikunnan avulla 

S1 L1,L3

T2 ohjata oppilasta harjaannuOamaan havaintomotorisia taitojaan 
eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aisLen avulla sekä teke-
mään liikuntaLlanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 L1,L3,L4

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja väli-
neenkäsiOelytaidot) oppimista niin, eOä oppilas oppii soveltamaan 
niitä eri oppimisympäristöissä, eri Llanteissa ja eri vuodenaikoina   

S1 L3

T4 harjaannuOaa oppilasta liikkumaan turvallisesL erilaisissa ympä-
ristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä 

S1 L3

T5 tutustuOaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito S1 L3

T6  ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikunta-
tunneilla

S1 L3, L6,L7

Sosiaalinen toimintakyky

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 
vuorovaikutuksellisissa liikuntaLlanteissa 

S2 L2, L3, L6,L7
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Liikunnan tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasL fyysisesL akLivista toimintaa. Opetukseen valitaan 
leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, 
juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsiOelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa 
oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa edistetään käyOämällä 
tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin 
mukaan liikkumista.  

Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri oppimi-
sympäristöissä. Vesiliikunta ja uinL kuuluvat liikunnan opetukseen. 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, 
joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auOamisesta.    

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuoOavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koe-
taan onnistumisia sekä kohdataan tuetusL emoLonaalisesL vaihtelevia Llanteita kuten leikeissä, kisailuissa 
tai peleissä koetut Llanteet. 

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 1-2  

Liikunnan tehtävää ja tavoiOeita toteutetaan opeOamalla turvallisesL ja monipuolisesL erilaisissa oppimi-
sympäristöissä sisä- ja ulkoLloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikal-
liset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Ope-
tuksen yhteydessä korostetaan fyysistä akLivisuuOa ja yhteistoiminnallisuuOa ylläpitäviä työtapoja, kannus-
tavaa vuorovaikutusta ja toisten auOamista sekä henkisesL ja fyysisesL turvallista toimintaa. Koulun ulko-
puolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyOäytymistä. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 1-2  

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoiOeiden saavuOamiselle.  Toiminnan 
tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kan-
nalta riiOävää toimintakykyä.  Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon oOaminen, 
turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviesLnnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuuOa tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja roh-
kaisevalla palauOeella. Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla 
voi olla yhteyOä muihin oppimisen ongelmiin.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 liikunnassa vuosiluokilla 1-2  

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä soviOujen 
sääntöjen noudaOamista, ohjaamalla oppilasta oOamaan vastuuta 
yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta

S2 L2, L6,L7

Psyykkinen toimintakyky

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata 
itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemi-
seen.

S3 L1, L2,L3

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja 
rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja 

S3 L1,L2
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Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen tarkoituksena on 
tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehiOymistä. Rakentava ja kannustava palaute tukee 
oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. ArvioinL perustuu monipuoliseen näyOöön oppilaiden op-
pimisesta, työskentelystä ja edistymisestä.  

Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehiOymistarpeet sekä tukemaan 
niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee oOaa huomioon oppilaan terveydenLla ja erityistarpeet. 
ArvioinL toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsear-
vioinLin. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita liikunnassa ovat 
- edistyminen liikuntaLlanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä 
- edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoiOelemisessa 
- edistyminen soviOuihin tehtäviin liiOyvässä turvallisessa toiminnassa 
- edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa. 

13.4.12 OPPILAANOHJAUS  
 
Oppiaineen tehtävä  

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun eOä yhteiskunnan näkökulmasta. Oh-
jaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 
uloOuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista 
sekä koulutuksen tuloksellisuuOa ja vaikuOavuuOa. 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, eOä jokainen oppilas pystyy 
kehiOämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarviOavia Letoja ja 
taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohLinsa sekä 
kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuuOa koskevia päätöksiä ja 
valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat Ledostamaan mahdollisuutensa vaikuOaa oman elämänsä 
suunniOeluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohLmaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen 
ja ammaOeihin liiOyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen koh-
teitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja 
vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoiOeiden toteutumiseksi. Suunnitel-
massa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustu-
misen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoiOeiden toteutumista arvioidaan systemaagsesL. Oppilaiden 
opintojen sujuvuuOa nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryOäessä opet-
tajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarviOaessa moniammaLllisella yhteistyöllä. OpeOajat 
hyödyntävät työssään ajantasaista Letoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtu-
vista muutoksista. 

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeuden-mukaisuu-
den, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuk-
sesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehiOyvät Ledot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman 
saatavuuOa sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensoviOamista tulevaisuuden työelämässä. 

Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaa-
nohjauksesta vastaa luokanopeOaja yhdessä muiden opeOajien kanssa. Ohjauksella edistetään oppilaiden 
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opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehiOymistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunoOoa koulutyöstä 
sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada ohjausta tavoiOeiden aseOamisessa sekä kan-
nustavaa ja ohjaavaa palauteOa tavoiOeiden saavuOamisesta siten, eOä oppimaan oppimisen taidot vahvis-
tuvat. Oppilaanohjauksen tavoiOeiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palauOeen antamisen tapoja, 
jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäse-
ninä.  Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoiOelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Heitä kannuste-
taan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään. 

Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa. Oppilaa-
nohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään ensimmäisiä koulutukseen liiOyviä valintoja ja näke-
mään valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. AmmaOeihin ja työelämään tutustuminen aloite-
taan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin ammateista. 
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Opetus vuosiluokilla 
 3-6 
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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 teh-
tävänsä. Sen hoitaminen edellyOää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonoOamista sekä 
huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa. 

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyOämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kun-
kin oppilaan itseluoOamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesL lukemisen, kirjoiOamisen sekä 
matemaLikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen ke-
hiOäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat enLstä tärkeämmiksi. Koulutyön onnistumista tue-
taan yhdessä koLen kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan Letoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta 
ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoi-
sista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun aseOamia vaaLmuksia ja mahdollisesL uuteen 
ryhmään liiOymistä. 

Lain edellyOämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opin-
tojen alkamista.  

Vuosiluokat 3-6: Oppijana kehi6yminen 

Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehiOäminen sekä omien 
opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehiOäminen. Oppilaita rohkaistaan itsensä hyväksymi-
seen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen sekä omasta turvallisuudesta huo-
lehLmiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan 
mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyOäytymistä ei 
sallita. Oppilaiden kiinnostusta eegsiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla Llaisuuksia 
keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja vastuun oOamisen harjoiOeluun. Oppilaita kannuste-
taan tekemään valintoja omista lähtökohdistaan, sukupuoliOuneita ratkaisuja välOäen. Erityistä huo-
miota kiinnitetään oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin. 

Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla hankiOuja perus-
taitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa pyritään löytämään luontevia 
Llanteita eheyOämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuOaminen vahvistaa oppiaineiden 
välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. 
Oppimiskokonaisuuksilla voidaan lisätä työskentelyn toiminnallisuuOa sekä tekemällä ja tutkimalla op-
pimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunniOelussa vahvistuu. Oppimiskokonai-
suudet tarjoavat Llaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylli-
seen toimintaan.  

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe 
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Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyOää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitel-
mallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen Ledon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toi-
mintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys 
korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoiOaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin 
opeOajiin ja ympäristöön tutustumista sekä uusien työskentelytapojen ja arvioinLkäytäntöjen kohtaa-
mista. Tällöin on tärkeää, eOä kotona ja koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea 
olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opis-
kelusta lisääntyy ja monet tulevaisuuteen vaikuOavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuun-
teleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista pääOämiseen on 
tärkeää.   

Lain edellyOämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siir-
tymistä.  

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoiOeet on määritelty luvussa 3. Tässä tuodaan esiin, mitkä tavoitenä-
kökulmat painoOuvat vuosiluokilla 3-6. 

Laaja-alaisen osaamisen kehiOämistä jatketaan systemaagsesL. TavoiOeena on, eOä oppilaan osaami-
sen kehiOyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman idenLteeLn 
muotoutumiseen. IdenLteeg rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Ys-
tävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat erityisen otollisia myös kestävän 
elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen pohLmiselle.  

Aja6elu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Opetuksessa vahvistetaan taitoa aseOaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesL ja yhdessä 
toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia Letolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. Samalla kehit-
tyvät oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdiOavaan asiaan liiOyviä erilaisia näkökulmia ja löytää uusia 
oivalluksia sekä harjaantua vähitellen asioiden kriigseen tarkasteluun. Oppilaita ohjataan huomaa-
maan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. Heitä kannustetaan kuuntelemaan 
toisten näkemyksiä ja samalla pohLmaan myös omaa sisäistä Letoaan. Oppilaita ohjataan huomaa-
maan, eOä Leto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi LetoisesL pääOelemällä tai intuiLivisesL, 
omaan kokemukseen perustuen. Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimi-
seen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesL ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. 
AjaOelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja pääOelytehtävin sekä uteliaisuuOa, mielikuvitusta, 
kekseliäisyyOä ja toiminnallisuuOa hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. Oppilaita rohkaistaan 
käyOämään kuviOelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen yliOämiseen. 

Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskeluLlanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan 
itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinniOämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunniOelua, 
tavoiOeiden aseOamista sekä työskentelyn ja edistymisen arvioinLa harjoitellaan edelleen. Oppilaita 
opastetaan huomaamaan säännöllisesL suoriteOujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnista-
maan vahvuutensa ja kehiOämistarpeensa.  Heitä autetaan hahmoOamaan opintoihinsa liiOyviä tavoit-
teita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa.  

Kul6uurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
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Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulOuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja 
kielellisiä juuriaan sekä pohLmaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Kou-
lutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja koLseudun kulOuuriin ennen ja nyt sekä kulOuuriympäristöön ja 
sen muutokseen ja moninaisuuteen.  Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulOuuriperintöä 
ja osallistumaan uuden kulOuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taideOa ja 
kulOuuria. MediakulOuurin analysoinL ja median vaikutusten tunnistaminen ja pohdinta on näillä vuo-
siluokilla tärkeätä. Koulutyössä opitaan tuntemaan ihmisoikeuksia koskevien sopimusten merkitys yh-
teiskunnassa ja maailmassa; erityisesL perehdytään Lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilaita ohja-
taan ihmisoikeuksien kunnioiOamiseen ja puolustamiseen.  

Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja naugmaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. 
Heille järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja erilaisten toimintatapojen ja kult-
tuurien vertailuun. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyOäjiksi 
sekä äidinkielellään eOä muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kieli-
taidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesL. Oppilaita ohjataan 
aseOumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innosta-
via Llaisuuksia harjaannuOaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyOä, suunniOelu- ja ilmaisutaitoja sekä kä-
den taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyOämään sitä tun-
teiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 

Itsestä huoleh=minen ja arjen taidot (L3) 

Koulutyössä oppilailla on Llaisuuksia harjoitella ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan ja yh-
teiseen hyvinvoinLin ja turvallisuuteen vaikuOavia toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan oOamaan 
vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja ilmapiiristä sekä osallistumaan kouluyhtei-
sön yhteisten sääntöjen laadintaan ja toimintatapojen kehiOämiseen. Yhteisessä työskentelyssä oppi-
laat voivat kehiOää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Pelien ja leikkien sekä yhteisten tehtävien 
yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luoOamuksen merkitys ja harjoitellaan 
päätöksentekoa. Tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja 
joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityisesL pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten tur-
vallisuudesta huolehLmiseen liikenteessä. Oppilaita ohjataan asianmukaisten turva- ja suojavälineiden 
käyOöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liiOyvät symbolit. Yhdessä keskustellaan 
yksityisyyden ja henkilökohtaisten rajojen suojaamisen merkityksestä ja opitaan siihen liiOyviä toimin-
tatapoja. Koulussa harjoitellaan tarkoituksenmukaista toimintaa erilaisissa vaaraLlanteissa. 

Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuuOa ja merkitystä. Oppilaat hankkivat Letoa tek-
nologian kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla ja monenlaisissa ympäristöissä. Heitä opaste-
taan teknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyOöön ja tarkastellaan siihen liiOyviä eegsiä kysymyk-
siä. Oppilaat tutustuvat myös kestävän kuluOamisen käytäntöihin, tutkivat jakamisen, kohtuullisuuden 
ja säästäväisyyden sekä talouden suunniOelun merkitystä ja harjoiOelevat niitä. He saavat ohjausta ku-
luOajana toimimiseen sekä mainonnan ja median vaikutusten kriigseen tarkasteluun. Oppilaita ohja-
taan pohLmaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden kannalta.  

Monilukutaito (L4) 

Oppilaita ohjataan kehiOämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuoOamaan ja arvioimaan yhä mo-
ninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, 
kuvallisten, audiLivisten, numeeristen ja kinesteegsten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien 
avulla ilmaistua tai ilmenevää Letoa. Tähän liiOyvää perustaitojen ja -tekniikoiden hallintaa syvenne-
tään. FikLon, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja eroOelua harjoitellaan. Oppilaita ohjataan havainnoi-
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maan ja tulkitsemaan ympäristöön ja huomaamaan, eOä teksteillä on erilaisia tavoiOeita ja eOä tavoit-
teet vaikuOavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään.  TeksLt voivat esimerkiksi väliOää Letoa, 
luoda mielikuvia tai houkutella ostamaan. 

Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyOöyhteyksien ja 
-Llanteiden näkökulmista. Oppilaita kannustetaan monipuolisille Ledon lähteille kuten suullisten, au-
diovisuaalisten, paineOujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyOöön. Samalla 
oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa Ledon soveltuvuuOa.  Oppilaita ohjataan 
omakohtaiseen työskentelyyn eri medioiden parissa, jolla tehdään näkyväksi medioiden tuoOamia 
merkityksiä ja väliOämää todellisuuOa. Kriigstä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kult-
tuurisissa yhteyksissä. Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset 
ovat tässä vaiheessa ominaisia Ledon esiOämisen tapoja.   Erilaisten teksLen akLivinen lukeminen ja 
tuoOaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä naugminen - niin tulkitsijan kuin tuoOajan 
roolissa – edistää monilukutaidon kehiOymistä. 

Tieto- ja vies=ntäteknologinen osaaminen (L5) 

Tieto- ja viesLntäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesL eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä 
ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja 
käyOää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutki-
taan Leto- ja viesLntäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyOötavoista. 

Käytännön taidot ja oma tuo6aminen: Oppilaat oppivat käyOämään erilaisia laiOeita, ohjelmistoja ja 
palveluita sekä ymmärtämään niiden käyOö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan teksLn 
tuoOamiseen ja käsiOelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaaLon tekemistä. 
Oppilaita kannustetaan toteuOamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmoin-
La kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemis-
tä ratkaisuista. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen 
käyOöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaaOeiden tuntemiseen. Koulutyössä 
harjoitellaan eri viesLntäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyOöä. 
Oppilaat saavat Letoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan miOaisten työjaksojen merkitykses-
tä terveydelle. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat harjoiOelevat etsimään Letoa 
useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman Ledon 
tuoOamisessa ja harjoiOelemaan Ledon kriigstä arvioinLa. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle 
sopivia ilmaisutapoja ja käyOämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa. 
Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen 
mukaisesL sekä oOamaan vastuuta viesLnnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n 
roolia vaikuOamiskeinona.  Oppilaat saavat kokemuksia Leto- ja viesLntäteknologian käyOämisestä 
vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.  

Työelämätaidot ja yri6äjyys (L6) 

Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesL ja pitkäjänteisesL ja oOamaan kasvavassa mää-
rin vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista 
asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saaOamisessa ja työn tulosten arvostami-
seen. Koulutyössä harjoitellaan projekLen toteuOamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelyLlanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden op-
pia vastavuoroisuuOa, neuvoOelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoiOeen saavuOamiseksi. Oppilai-
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ta rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opeOamaan niitä toisille oppi-
laille.  

Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista ja toisten 
hyväksi toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen työharjoiOelu, yhteistyöhankkeet 
lähellä toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa, kummitoiminta sekä vertaissoviOelu tai tukioppilaana 
toimiminen. Oppilaita kannustetaan aloiOeellisuuteen ja yriOeliäisyyteen ja ohjataan näkemään työn ja 
yriOäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa.  

Osallistuminen, vaiku6aminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 
kohtaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokraLaan 
sekä ihmisoikeuksiin, erityisesL lasten oikeuksiin, liiOyviä kysymyksiä ja Llanteita. Heidän kanssaan 
mieLtään ja harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuOaa myönteisten muutosten puolesta. 
Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoiOelemaan median käyOöä vai-
kuOamisen välineenä.  

Oppilaat saavat Llaisuuksia harjoitella yhteistyötä, risLriitojen käsiOelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä 
päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskeluLlanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. 
VaikuOaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyy-
den kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä raken-
tavat luoOamusta. Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ym-
päristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osal-
listumisen ja vaikuOamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön suojelemisen 
merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kauOa.  Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valin-
tojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. 

14.3. Paikallisesti päätettävät asiat 

Opetuksen järjestäjä pää6ää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 
• miten tuetaan oppilaiden siirtymistä toiselta kolmannelle vuosiluokalle sekä kuudennelta seit-

semännelle vuosiluokalle 
- toimintatavat siirtymävaiheessa 
- tarvi6ava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

• mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 3-6 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voi-

daan käy6ää sellaisenaan) sekä niihin lii6yvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteu-
tumista seurataan ja kehitetään 

• mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoi6eet vuosiluokilla 3-6 (perusteiden tavoitekuvauksia 
voidaan käy6ää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden 
laaja-alaisen osaamisen kehi6ymistä tuetaan vuosiluokilla 3-6 

• mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoi6eet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3, 4, 5 ja 6  

• mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriy6ämi-
seen ja tukeen ja oppimisen arvioin=in lii6yvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokilla 3-6. 
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14.4 Oulun kristillisen koulun koulukohtaisesti päätetyt asiat 

14.4.1 Oppilaiden tukeminen siirtymävaiheissa 

Oppilaiden siirtymisen tukemista toiselta kolmannelle luokalle kuvataan luvussa 13.3 ja oppilaiden siir-
tymisen tukemista kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle luvussa 7.6. 

14.3.2 Vuosiluokkakokonaisuuden 3–6 erityispiirteet, tehtävät, paikalliset painotukset sekä toteutu-
misen seuranta ja kehi1äminen  

Vuosiluokkien 3–6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehiOäminen sekä omien 
opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehiOäminen. Oppilaita rohkaistaan itsensä hyväksymi-
seen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen sekä omasta turvallisuudesta huo-
lehLmiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksien ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mie-
lipiteiden ilmiasuun ja vuorovaikutukseen. Minkäänlaista kiusaamisista tai syrjivää käyOäytymistä ei 
sallita. Oppilaiden kiinnostus eegsiin, moraalisiin ja hengellisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla 
Llaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumiseen ja vastuun oOamisen harjoiOeluun. Oppi-
laita kannustetaan tekemään valintoja omista lähtökohdistaan, sukupuoliOuneita ratkaisuja välOäen. 
Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ohjaukseen ja tuen tarpeisiin.  

Vuosiluokkien 3–6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla hankiOuja perus-
taitoja ja opitaan uusia asioita. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuOaminen vahvistaa oppiai-
neiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten 
saaOamiseen. Oppimiskokonaisuuksilla voidaan lisätä työskentelyn toiminnallisuuOa sekä tekemällä ja 
tutkimalla oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunniOelussa vahvistuu. Op-
pimiskokonaisuudet tarjoavat Llaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannal-
ta hyödylliseen toimintaan.   

Tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään niiden periaaOeiden mukaisesL, jotka on kuvaOu luvus-
sa 1.4 opetussuunnitelman toteutumisen arvioinLa käsiOelevässä kohdassa.  

14.3.3 Vuosiluokkakokonaisuuden 3–6 laaja-alaisen osaamisen tavoi1eet ja niihin lii1yvä tukeminen  

Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen tavoiOeet vuosiluokilla 3–6 on 
esiteOy luvussa 14.2 sekä yleisellä tasolla luvussa 3. Lisäksi jokaisen oppiaineen yhteydessä kuvataan, 
kuinka laaja-alaisen osaamisen tavoiOeet liiOyvät kyseiseen oppiaineeseen ja kuinka ne otetaan huo-
mioon opetusta järjesteOäessä. 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 

Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelmassa määritellään oppiaineiden tehtävä, tavoiOeet ja tavoit-
teisiin liiOyvät keskeiset sisältöalueet, jotka on vuosiluokkaisteOu taulukkomuotoon. Lisäksi määritellään 
tavoiOeet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyOämiseen ja tu-
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keen ja oppimisen arvioinLin liiOyviä erityisiä näkökulmia kussakin oppiaineessa. Opetussuunnitelman 
perusteissa on esiteOy arvioinLkriteerit 6. vuosiluokan pääOeeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 
arvioita tai arvosana kahden varten. Ne on siirreOy krisLllisen koulun opetussuunnitelmaan sellaise-
naan.  
  
Kaikki opetussuunnitelmaan kirjatut mahdolliset tutustumiskäynnit ja retket esimerkiksi kulOuurikoh-
teisiin toteutetaan resurssien salliessa rehtorin tai apulaisrehtorin erillisellä päätöksellä. 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. TavoiOeet on numeroitu T1, T2 jne. TavoiOeisiin liiOyvät sisäl-
töalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on 
numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa. 

L1 AjaOelu ja oppimaan oppiminen 
L2 KulOuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
L3 Itsestä huolehLminen ja arjen taidot 
L4 Monilukutaito   
L5 Tieto- ja viesLntäteknologinen osaaminen  
L6 Työelämätaidot ja yriOäjyys  
L7 Osallistuminen, vaikuOaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 
14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on määritelty kaksitoista eri oppimäärää, jotka ovat seuraavat: 
suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjalli-
suus, viiOomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, 
suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viiOomakielisille. Muuna oppilaan äidinkielenä on 
mahdollista opeOaa opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jotakin edellä mainit-
sematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tunLmäärällä tai valLoneuvoston asetuksen 
422/2012 8 §:n mukaisesL järjesteOynä. Lisäksi erillisrahoiteOuna voidaan tarjota oppilaan omaa äidin-
kieltä. Toisessa koLmaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä 
kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät. 

Oulun krisLllisen koulun opetussuunnitelmassa on kaksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärää: suomen 
kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Oppiaineen tehtävän kuvaus sekä oppimi-
sympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet ovat yhteisiä molemmille oppimäärille ja samoin oh-
jaukseen, eriyOämiseen ja tukeen sekä oppimisen arvioinLin liiOyvät erityiset näkökulmat. Myös op-
piaineelle määritellyt kolme kulmakiveä – empaLa, luovuus ja kriigsyys – ohjaavat molempia oppimää-
riä. Laaja-alaisen osaamisen tavoiOeet on kuvaOu erikseen kummassakin oppimäärässä. 

KIELIKASVATUS 

Kielitaidon kehiOyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kom-
petenssi kehiOyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden 
murteiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyOö eri Llanteissa. 
Se vahvistaa oppilaiden kieliLetoisuuOa ja eri kielten rinnakkaista käyOöä sekä monilukutaidon kehit-
tymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, 
käyOämään kieliLedon käsiOeitä teksLen tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Op-
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pilaat käyOävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan luke-
maan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarviOavaa Letoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan Ledostamaan sekä omaa eOä muiden kielellisten ja kulOuuristen idenLteegen mo-
nikerroksisuuOa. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. 
Opetus tukee oppilaiden monikielisyyOä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyOä-
miä kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää vähäistäkin 
kielitaitoaan rohkeasL. Kielikasvatus edellyOää eri oppiaineiden yhteistyötä.  

Oppiaineen tehtävä  

Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet, ohjaus, eriyOäminen ja tuki 
sekä oppilaan oppimisen arvioinL koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja teksL-
taitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulOuurista ja tulemaan Letoi-
seksi itsestään viesLjöinä ja kielenkäyOäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja teksLtaitoja laajennetaan niin, 
eOä he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsiOeellistämiseen, ajaOelunsa kielentämiseen ja 
luovuutensa kehiOämiseen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja koLen kanssa oppilai-
den kielikasvatuksesta ja auOaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulOuurista idenLteegä monikulOuuri-
sessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on moniLeteinen taito-, Leto- ja kult-
tuuriaine. Opetus perustuu laajaan teksLkäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten teksLen tulkitse-
misen ja tuoOamisen sekä Ledon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva 
kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehiOymistä ja laajentaa oppilaiden 
käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulOuuriinsa ja 
avartaa käsitystä muista kulOuureista. 

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viesLntäympäristöissä. 
Osana eegstä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viesLnnällisten valin-
tojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. MetakogniLivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painoOuvat teks-
Len tulkitsemisen ja tuoOamisen strategiset taidot. KieliLedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehit-
tää kieliLetoisuuOa ja kielen havainnoinnin taitoja.  Opetus perustuu yhteisölliseen ja funkLonaaliseen 
näkemykseen kielestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyOöLlanteiden ja 
teksLlajien yhteydessä. Opetuksessa edetään portaiOain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan. 

Opetus tutustuOaa moniin kulOuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teaOeri-
taide sekä puhe- ja viesLntäkulOuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten teksLen kirjoiOaminen 
ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saami-
nen ja jakaminen, kulOuurintuntemuksen syventäminen, eegsen kasvun tukeminen sekä oppilaiden 
kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, 
elämyksellistä ja esteegstä luonneOa. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuoOa-
miseen ja niiden ymmärtämiseen kulOuurisena ilmiönä. Puhe- ja viesLntäkulOuurien opetus vahvistaa 
vuorovaikutus- ja viesLntätaitoja. 

Keskeisiä moLvaaLotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opiOavien asioiden merki-
tyksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mah-
dollisuuksia akLiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä oOamalla huomioon oppilaiden teksL-
maailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja ope-
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tusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten 
tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppi-
määrät tekevät yhteistyötä.  

Vuosiluokilla 3–6 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityisenä tehtävänä on oppilaiden ilmaisu- 
ja vuorovaikutustaitojen sekä lukemisen ja teksLen tuoOamisen taitojen ja strategioiden sujuvoiOami-
nen ja teksLlajivalikoiman laajentaminen.  Oppilaita ohjataan toimimaan tarkoituksenmukaisesL, tur-
vallisesL ja vastuullisesL enLstä monipuolisemmissa, myös monimediaisissa vuorovaikutusLlanteissa, 
ja heitä ohjataan tulkitsemaan, tuoOamaan ja arvioimaan yhä monimuotoisempia tekstejä osana op-
pimaan oppimista. Tietoa kielestä, kirjallisuudesta, mediasta ja muusta kulOuurista opitaan kielellisten 
taitojen kehiOämisen ja teksLen merkitysten tarkastelun yhteydessä. Opetuksen tavoiOeena on herät-
tää kiinnostus ja antaa välineitä kielen havainnoinLin, lukuharrastukseen ja monenlaiseen ilmaisuun 
sekä tarjota kieleen ja kirjallisuuteen liiOyviä elämyksiä.   

Oulun krisLllisen koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa on neljä kulmakiveä: empaLa, luo-
vuus, kannustavuus ja kriigsyys. Kykyä ymmärtää toista ihmistä ja aseOua toisen ihmisen asemaan har-
joitellaan monella eri osa-alueella: kirjallisuuden lukeminen auOaa näkemään erilaisia ihmiskohtaloita, 
kirjoiOaminen, puhuminen ja kuunteleminen puolestaan tarjoavat mahdollisuuden itse käsitellä ihmi-
sen moninaisuuOa. Myös kieltä tutkimalla voidaan havaita, kuinka sanoilla osoitetaan ymmärtämystä 
tai vastakkainaseOelua. 

Luova työskentely mahdollistuu kaikilla äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueilla. Esimerkiksi teksLen 
kirjallisessa sekä suullisessa tuoOamisessa ja työskentelytapojen yhteissuunniOelussa oppilaita kannus-
tetaan omiin ideoihin ja luoviin ratkaisuihin.  

Luovuus edellyOää rohkeuOa, jonka kasvamisessa avoin, luoteOava ja kannustava ilmapiiri on merkiOä-
vää. Kannustavuus on valiOu yhdeksi keskeiseksi tekijäksi niin krisLllisen koulun toimintakulOuurin ra-
kentamisessa kuin arvioinninkin painopistealueena.  

Runsaassa viesLtulvassa ihminen kohtaa kaikenlaisia tekstejä. Sen vuoksi opetuksessa pidetään tärkeä-
nä, eOä oppilas perehtyy monenlaisiin teksteihin, oppii näkemään teksLen vaikutuskeinoja ja arvioi-
maan kriigsesL teksLn luoteOavuuOa sekä tarkoitusperiä. 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosi-
luokalla 3–6   

TavoiOeena on kielellisesL virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden näkemyksiä 
arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuoOaa tekstejä yksin ja yhdessä turvallisesL myös 
viesLntäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden itse valitsemia ja heitä kiinnostavia 
kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen op-
pimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulOuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, 
eOä ne mahdollistavat yhdessä toimimisen ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden 
luontevan integroitumisen. Opetusta eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projekLtyöskentelyn 
avulla. Vuorovaikutus- ja draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjalli-
suuden opetusta yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.  

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3–6    
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TavoiOeena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppimista sekä 
lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan sanavarannon laajentamisessa, 
käsiOeiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta 
kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden ja muiden teksLen lukemiseen ja ohjataan luetun 
ymmärtämisen strategioiden käyOöön sekä sopivien opiskelustrategioiden kehiOämiseen ja omien vah-
vuuksien tunnistamiseen.  Oppilaiden teksLen tuoOamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehiOämi-
seksi annetaan malleja sekä yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesL taitavia oppilaita tuetaan 
lukuhaasteiden oOamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoiOeiden aseOamises-
sa. TeksLt ja työtavat valitaan niin, eOä oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutu-
vat.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3–6   

ArvioinL ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreegsta ja oppimisen taitoja kehiOävää. 
ArvioinL nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia.  ArvioinL perustuu monipuoliseen dokumentoin-
Lin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja teksLen tuoOaminen sekä tulkinta kehiOyvät 
ja mitkä ovat heidän Letonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulOuurista. 

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia.  Oppimista tukevan, 
monipuolisen ja eriOelevän arvioinnin ja palauOeen avulla oppilaita autetaan tulemaan Letoiseksi 
omista taidoistaan, Ledoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehiOämiseen. 
Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja kirjoitustai-
toon.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaiden 
osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään 
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää valtakunnallisia arvioinL-
kriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealuei-
den perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 

14.5.1.1 Suomen kieli ja kirjallisuus 3-6 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoit-
teet, ohjaus, eriyOäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arvioinL koskevat myös suomen kieli ja kir-
jallisuus -oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehiOää oppilaiden suomen kielen, 
moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuOaa kirjallisuuteen ja kulOuuriin. Opetus tukee oppilai-
den monilukutaidon, kieliLetoisuuden ja kielellisen idenLteeLn rakentumista. Opetuksessa ohjataan 
oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulOuurin merkitystä ja asemaa moni-
kulOuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella 
opitun kieli-, media- ja kulOuuriLetouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena.

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema 
enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös 
väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja 
ajaOelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidin-
kieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa. 
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Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen, lu-
kuharrastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuOamisessa. TeksLen 
tulkitsemisen ja tuoOamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjalli-
suuden keinoja.  Lyhyiden teksLen lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja lukukoke-
musten monipuoliseen jakamiseen. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoi1eet suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  

Aja1elu ja oppimaan oppiminen (L1) 

AjaOelun ja oppimaan oppimisen yksi keskeisistä tavoiOeista on vahvistaa oppilaan akLivista ja vastuul-
lista roolia oppimisprosesseissa. Näin hän oppii vähitellen huomaamaan omat vahvuutensa ja siten 
saavuOamaan myönteisiä oppimiskokemuksia. TavoiOeena on myös kannustaa kriigseksi ajaOelijaksi, 
joka osaa oOaa huomioon myös muiden, toisinaan risLriitaisiakin näkemyksiä. Koulutaipaleen alusta 
saakka korostuvat myös itsensä ilmaisemisen, vuorovaikutuksen, luovuuden ja taiteiden merkitys ajat-
telun ja oppimaan oppimisen kehiOymisessä.  

Kul1uurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

KulOuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ovat läpi koko perusopetuksen keskeinen oppimää-
rän tavoitealue. Kielen ja kirjallisuuden sekä monenlaisten taidemuotojen avulla Oulun krisLllisessä 
koulussa tutustutaan muihin ihmisiin ja kulOuureihin; myös oululaista kulOuuria käsitellään kouluvuo-
sien aikana eri tavoin. Suomen kielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelma ensimmäisestä kouluvuodes-
ta yhdeksännen kouluvuoden loppuun sisältää monipuoliset puhumisen ja kirjoiOamisen polut, jotka 
kuljeOuaan peruskoulunsa pääOävä oppilas kykenee toimimaan arkielämässä, opiskelumaailmassa ja 
työelämässä.  

Itsestä huoleh0minen ja arjen taidot (L3) 

Alkuopetusluokilla oppilasta ohjataan sopivaan viesLntään arjen jokapäiväisissä vuorovaikutusLlanteis-
sa niin yksin kuin ryhmissä. Vastuun oOaminen erilaisten viesLen tuoOamisessa koulun, kodin ja kave-
reiden välillä sekä viesLen merkityksen ymmärtäminen edistävät koululaiseksi kasvamista. Oppimäärän 
opetussuunnitelmassa ylemmillä luokilla painoOuu vastuun oOaminen, viesLnnällisten valintojen mo-
nipuolistaminen ja tavoiOeellisuus sekä omaan arkeen liiOyvä rakentava viesLntä.   

Monilukutaito (L4) 

Suomen kielessä ja kirjallisuudessa monilukutaito näkyy laajana teksLtarjontana ja sen monipuolisena 
käsiOelynä. Alkuopetuksessa opiskellaan monilukutaitoon liiOyviä perusLetoja ja -taitoja. Vuosiluokilla 
3–6 alkuopetuksessa saavuteOuja taitoja ja Letoja varmennetaan ja omaa osaamista laajennetaan. 
Vuosiluokkien 7–9 aikana omaa osaamista vahvistetaan ja syvennetään edelleen, ja tällöin painopiste 
on analyygsessä, kriigsessä ja kulOuurisessa lukutaidossa.   

Tieto- ja vies0ntäteknologinen osaaminen (L5) 

Oulun krisLllisessä koulussa alkuopetusluokilla opastetaan oppilaita harjaannuOamaan näppäintaito-
jaan ja tuoOamaan tekstejä monimediaisissa ympäristöissä. Ylemmillä luokilla oppilaita ohjataan har-
joiOelemaan erilaisten teksLen tuoOamista eri mediaympäristöissä ja sujuvoiOamaan näppäin- ja vies-
Lntäteknologisia taitojaan. Kaikilla vuosiluokilla oppilaita ohjataan toimimaan verkossa vastuullisesL 
sekä eegsesL yksityisyyOä ja tekijänoikeuksia kunnioiOaen. Oppilaat opastetaan Ledostamaan Leto- ja 
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viesLntäteknologian merkitys arjessa, opiskelussa ja myöhemmin työelämässä sekä ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.  

Työelämätaidot ja yri1äjyys (L6)  

Suomen kielessä ja kirjallisuudessa työelämätaidot ja yriOäjyys ovat erilaisten työtapojen ja monipuo-
listen viesLntätaitojen opiskelua. Alkuopetuksessa harjoitellaan toimimaan ja viesLmään yksin ja yh-
dessä toisten kanssa. Vuosiluokilla 3–6 taitoja varmennetaan ja syvennetään tekemällä yhteistyötä kou-
lun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vuosiluokkien 7–9 aikana omaa osaamista syvennetään erilaisissa 
projekLtyöskentelyissä verkostoitumalla omassa yhteisössä sekä kansallisesL eOä mahdollisuuksien 
mukaan kansainvälisesL, jolloin korostuu laajan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys.   

Osallistuminen, vaiku1aminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Ensimmäisestä luokasta lähLen oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoiOeluun ja rohkaistaan 
osallistumaan koulun toimintaan. Oppilaat harjoiOelevat suunniOelemaan omaa ja ryhmänsä opiske-
lua, siihen liiOyviä tavoiOeita, toimintatapoja ja arvioinLa ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesL. Op-
pilaat saavat kokemuksia yhdessä työskentelystä ja Llaisuuksia harjoitella neuvoOelutaitoja, risLriitojen 
ratkaisemista ja päätöksentekoa. Samalla he oppivat ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luoOa-
muksen merkityksen. Oppilaita ohjataan myös ymmärtämään omien valintojensa sekä toimintatapo-
jensa merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3–6 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOy-
vät sisältöalueet

Laaja-alainen osaa-
minen, johon tavoite 
liiOyy

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen 

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia ra-
kentavasL erilaisissa viesLntäympäristöissä ja ilmaise-
maan mielipiteensä

S1 L1, L2, L7

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja 
viesLnnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan 
toisten tarpeita ryhmäviesLntäLlanteissa  

S1 L1, L2, L3, L7

T3 ohjata oppilasta käyOämään luovuuOaan ja ilmaise-
maan itseään monipuolisesL erilaisissa viesLntä- ja esi-
tysLlanteissa, myös draaman avulla 

S1 L1, L2, L4, L7

T4 kannustaa oppilasta kehiOämään myönteistä viesLjä-
kuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös moni-
mediaisissa vuorovaikutusLlanteissa

S1 L1, L2, L3, L4

Teks0en tulkitseminen 

T5 ohjata oppilasta sujuvoiOamaan lukutaitoaan ja käyt-
tämään teksLn ymmärtämisen strategioita sekä tarkkai-
lemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan 

S2 L1, L4, L5
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6   

T6 opastaa oppilasta kehiOämään monimuotoisten teks-
Len eriOelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajen-
tamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajat-
telutaitojaan

S2 L1, L2, L4, L5

T7 ohjata oppilasta Ledonhankintaan, monipuolisten 
Ledonlähteiden käyOöön ja Ledon luoteOavuuden ar-
vioinLin

S2 L1, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta kehiOämään kirjallisuudentun-
temusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoiteOua 
kirjallisuuOa, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla 
mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyk-
siin, Ledonhalun tyydyOämiseen sekä lukukokemusten 
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä

S2 L1, L4, L5

Teks0en tuo1aminen 

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, aja-
tuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä 
kuvaa itsestään teksLen tuoOajana

S3  L1, L2, L4,L7 

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksi-
aan ja harjoiOelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja 
yksinkertaisten kantaa oOavien teksLen tuoOamista, 
myös monimediaisissa ympäristöissä

S3 L1, L4, L5,L7

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoiOamisen ja 
näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoite-
tun kielen, ja teksLen rakenteiden ja oikeinkirjoituksen 
hallintaa  

S3 L1, L4, L5

T12 kannustaa oppilasta kehiOämään teksLn tuoOamisen 
prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mah-
dollisuuksia teksLen tuoOamiseen yhdessä, rakentavan 
palauOeen antamiseen ja saamiseen, ohjata oOamaan 
huomioon teksLn vastaanoOaja sekä toimimaan eegses-
L verkossa yksityisyyOä ja tekijänoikeuksia kunnioiOaen

S3 L2, L4, L5, L6

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kieliLetoisuuOaan, 
innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen 
eri varianOeja ja harjaannuOaa käyOämään käsiOeitä, 
joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja aut-
taa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia  

S4 L1, L2,L4 

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan teksLvalikoimaan-
sa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnaOua kirjallisuut-
ta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten 
jakamiseen ja kirjaston akLiviseen käyOöön

S4   L2, L4, L5, L7 

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulOuurisen idenLteeLn 
rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulOuureja ja 
kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja 
kulOuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulOuurin 
tuoOamiseen

S4 L2, L4,L6, L7
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S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia Llaisuuksia harjoitella omien koke-
musten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palauOeen antamista 
ja saamista eri viesLntäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa 
viesLntäLlanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoiOeellisesL ja esiOää oma mielipiteen-
sä ja perustella se oOaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viesLntä- ja esitysL-
lanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtais-
ten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsiOelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan 
ja kouluyhteisön kulOuuritoiminnan suunniOeluun ja toteutukseen.  

S2 Teks0en tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten teksLen, kuten kaunokirjallisuuden, LetoteksLen ja 
kuvaa ja teksLä yhdistävien mediateksLen, sujuvaa lukemista ja käyOämään Llanteeseen ja tavoiOee-
seen sopivia teksLnymmärtämisen strategioita ja ajaOelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa luku-
taitoa. Syvennetään teksLn tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä. Harjoi-
tellaan seliOämään, vertailemaan ja pohLmaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen 
ja käsiOeiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien 
ja yksinkertaisten kantaa oOavien teksLen kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden 
Letoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sa-
naluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen per-
soona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan yhteisesL ja itse valiOua lapsille ja nuorille suunnat-
tua kirjallisuuOa, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opiOujen käsiOeiden lisäksi opitaan käyOämään 
käsiOeitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään Letoa eri lähteistä ja laajennetaan Letämystä luetun avulla. 
Harjoitellaan arvioimaan teksLen ja lähteiden luoteOavuuOa. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Tuotetaan sekä fikLivisiä eOä ei-fikLivisiä monimuotoisia tekstejä omien ko-
kemusten,  havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten teksLen pohjalta. Pohditaan kirjoiOami-
sen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoiOamista ja näp-
päintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyOämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa oOa-
valle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan teksLen otsikoinLa, rakenteita 
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyOämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan teksLen elävöiOämistä 
ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyOä teksLn merkityksiin. Kiinnite-
tään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.  Opitaan tunnistamaan teksLstä virke, päälause ja 
sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyOämään Letoa apuna oman teksLn 
tuoOamisessa. Opitaan käyOämään persoona- ja aikamuotoja teksLen aikasuhteiden ilmaisussa. Har-
joitellaan teksLn tuoOamisen vaiheita, omien teksLen tarkastelua ja arvioinLa sekä palauOeen anta-
mista ja vastaanoOamista.  Opitaan käyOämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Har-
joitellaan opiskelussa tarviOavien teksLen tuoOamisen taitoja, kuten muisLinpanojen tekemistä ja Li-
vistämistä, ja harjoitellaan lähteiden käyOöä ja merkintää sekä Ledostetaan, miten verkossa tulee toi-
mia eegsesL yksityisyyOä kunnioiOaen ja tekijänoikeuksia noudaOaen.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua Llanteen ja aiheen 
mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja teksLen merkityksiä. Tutkitaan teksLenvälisyyOä mo-
nimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulOuureihin ja kieliin ja vertaillaan 
suomea muiden, oppilaille tuOujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen 
lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulOuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnaOua media- ja kult-
tuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teaOeria ja museoita. Tarkastellaan mediakulOuurin il-
miöitä ja ikäkaudelle tarkoiteOuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Suunnitel-
laan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston akLiviseen ja monipuoliseen 
käyOöön, etsitään itseä kiinnostavaa lueOavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoiOamisen har-
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rastamista. Luetaan koL- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnaOua kirjallisuuOa nykykirjallisuudesta 
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnaOua LetokirjallisuuOa ja pohditaan kirjallisuuden heräOämiä kysy-
myksiä. 
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OULUN KRISTILLISEN KOULUN PAIKALLINEN OSUUS: SUOMI ÄIDINKIELENÄ 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa oppilas saa Letoja ja taitoja, joiden avulla hän kokee ole-
vansa ainutlaatuinen persoona ja samalla osa yhteisöään. Hän löytää kielellisiä keinoja persoonansa 
rakennusaineiksi ja sen kauOa rohkeuOa elää luovana ja aitona subjekLna kulOuurissaan ja yhteis-
kunnassa. Äidinkielen opetus luo pohjan kaikelle oppimiselle; kieli on oppilaalle sekä oppimisen koh-
de eOä väline. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelussa korostetaan rakentavan kielenkäytön harjoiOelua, koska kieli 
on tärkeä väline vuorovaikutussuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Oppilasta kannustetaan rehelli-
seen ja toisia kunnioiOavaan itseilmaisuun. Hedelmälliseen vuorovaikutukseen kuuluu myös se, eOä 
kuuntelee ja hyväksyy toisen itseilmaisun.  

KrisLllisen koulun arvopohja näkyy äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa esimerkiksi yhteisesL 
lueOavien kokonaisteosten ja teksLkatkelmien valinnassa. Lukemisen ja kirjallisuuden materiaalina 
käytetään monipuolisesL tekstejä, joissa on mukana eegsiä aiheita ja teemoja. Mahdollisuuksien 
mukaan myös muita kulOuurikokemuksia, kuten teaOeri ja elokuva, pyritään valitsemaan samoin pe-
riaaOein. Kaikilla vuosiluokilla osallistutaan lukuvinkkaukseen joko Oulun kaupunginkirjaston virkaili-
joiden tai oman opeOajan toimesta. Kaikilla vuosiluokilla oppilaita kannustetaan myös suoriOamaan 
kirjallisuusdiplomi. Oulun krisLllisen koulun kulOuurikasvatuksen suunnitelma (LIITE) täydentää äidin-
kielen opetusta. 

Oulun kris0llisen koulun Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkastetut tavoi1eet ja kes-
keiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS: VUOSILUOKKA 3

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaa-
minen

T1 opastaa oppilasta vah-
vistamaan taitoaan toimia 
rakentavasL erilaisissa 
viesLntäympäristöissä ja 
ilmaisemaan mielipiteensä

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden 
rehellistä jakamista, toisten kunnioiOavaa kuuntelemista ja 
rakentavan palauOeen antamista ja saamista. 

• Harjoitellaan vuorovaikutusLlanteessa turvallista toimimis-
ta. 

L1, L2, L7
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T2 ohjata oppilasta huo-
maamaan omien kielellis-
ten ja viesLnnällisten va-
lintojensa vaikutuksia ja 
huomioimaan toisten tar-
peita ryhmäviesLntäLlan-
teissa  

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan vastuullisia vuorovaikutustaitoja: esimerkiksi 
tapoja olla kohtelias, toimia sopimusten mukaan ja esiOää 
oma mielipiteensä oOaen toiset huomioon. 

L1, L2, L3, L7

T3 ohjata oppilasta käyt-
tämään luovuuOaan ja 
ilmaisemaan itseään mo-
nipuolisesL erilaisissa vies-
Lntä- ja esitysLlanteissa, 
myös draaman avulla 

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan ilmaisukeinoja ja hyödynnetään myös draa-
man toimintamuotoja erilaisissa Llanteissa, esimerkiksi 
erilaisten teemojen ja kirjallisuuden käsiOelyssä. 

• Ohjataan oman luovuuden vahvistamiseen ja monipuoli-
seen ilmaisemiseen.

L1, L2, L4, L7

T4 kannustaa oppilasta 
kehiOämään myönteistä 
viesLjäkuvaa sekä halua ja 
kykyä toimia erilaisissa, 
myös monimediaisissa 
vuorovaikutusLlanteissa

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Osallistutaan oman luokan ja kouluyhteisön kulOuuritoi-
minnan suunniOeluun ja toteutukseen (esimerkiksi hyö-
dynnetään Oulun kaupungin kul6uuripolkua).

L1, L2, L3, L4

T5 ohjata oppilasta suju-
voiOamaan lukutaitoaan ja 
käyOämään teksLn ym-
märtämisen strategioita 
sekä tarkkailemaan ja ar-
vioimaan omaa lukemis-
taan 

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Harjoitellaan erilaisten teksLen sujuvaa ja ymmärtävää 
lukemista (esimerkiksi kaunokirjallisuus, LetoteksLt, kuvat 
ja mediateksLt). 

• Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Annetaan esi-
merkiksi aikaa yhteisöllisille lukutuokioille. 

L1, L4, L5

T6 opastaa oppilasta kehit-
tämään monimuotoisten 
teksLen eriOelyn, arvioin-
nin ja tulkitsemisen taitoja 
ja laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan sekä 
edistämään ajaOelutaito-
jaan

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Harjoitellaan seliOämään ja vertailemaan sanojen ja käsit-
teiden merkityksiä. Opitaan pohLmaan ja tunnistamaan 
kertovien ja kuvaavien teksLen piirteitä. 

• Tutkitaan kielen piirteitä teksLen avulla. 
• Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella 

(sanaluokat: substanLivit, adjekLivit, pronominit, verbit). 

L1, L2, L4, L5

T7 ohjata oppilasta Le-
donhankintaan, monipuo-
listen Ledonlähteiden 
käyOöön ja Ledon luotet-
tavuuden arvioinLin

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Harjoitellaan Ledonhankintaa painetuista lähteistä ja ver-
kosta. 

• Opetellaan arvioimaan Ledon tarveOa ja luoteOavuuOa 
sekä harjoitellaan lähteiden merkitsemistä. 

• Tutustutaan negeLkegin sekä asialliseen, vastuulliseen ja 
turvalliseen toimimiseen verkossa.

L1, L4, L5 
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T8 kannustaa oppilasta 
kehiOämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiinnos-
tustaan lapsille ja nuorille 
tarkoiteOua kirjallisuuOa, 
media- ja muita tekstejä 
kohtaan, luomalla mahdol-
lisuuksia myönteisiin luku-
kokemuksiin ja -elämyk-
siin, Ledonhalun tyydyt-
tämiseen sekä lukukoke-
musten jakamiseen, myös 
monimediaisissa ympäris-
töissä

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Luetaan ja kuunnellaan yhteisesL ja itse valiOua lapsille 
suunnaOua kirjallisuuOa, myös kokonaisia teoksia (esimer-
kiksi KirjastoreiQ: kirjavinkkaus). 

• KrisLllisen koulun arvopohja näkyy kirjallisuuden opetuk-
sessa esimerkiksi yhteisesL lueOavien kokonaisteosten ja 
teksLkatkelmien valinnassa. 

• Lukemisen ja kirjallisuuden materiaalina käytetään moni-
puolisesL tekstejä, joissa on mukana eegsiä aiheita ja 
teemoja. 

• Kerrataan aiemmin opiOuja kirjallisuuskäsiOeitä (päähenki-
lö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni). 

L1, L4, L5

T9 rohkaista oppilasta il-
maisemaan kokemuksiaan, 
ajatuksiaan ja mielipitei-
tään ja vahvistamaan 
myönteistä kuvaa itses-
tään teksLen tuoOajana

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Harjoitellaan kirjoiOamaan ja tuoOamaan sekä fikLivisiä 
eOä ei-fikLivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen ja 
ajatusten pohjalta. 

• Rohkaistaan oppilasta luovaan ja monipuoliseen oman 
teksLn tuoOamiseen.

L1, L2, L4, L7 

T10 kannustaa ja ohjata 
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoiOele-
maan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa oOavien 
teksLen tuoOamista, myös 
monimediaisissa ympäris-
töissä

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Harjoitellaan käyOämään teksteissä kertomiselle ja kuvaa-
miselle tyypillisiä piirteitä ja elävöiOämään tekstejä. 

• Huomataan kirjoitetun ja puhutun kielen eroja. 
• Kannustetaan luovaan ja persoonalliseen itseilmaisuun.

L1, L4, L5, L7

T11 ohjata oppilasta edis-
tämään käsinkirjoiOami-
sen ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja vahvis-
tamaan kirjoitetun kielen, 
ja teksLen rakenteiden ja 
oikeinkirjoituksen hallintaa  

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Harjoitellaan ja sujuvoitetaan käsin kirjoiOamista ja näp-
päintaitoja. 

• Opitaan käyOämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen 
perusasioita; esimerkiksi vakiinnutetaan erityisesL ison 
alkukirjaimen ja loppuvälimerkin käyOöä. 

• Harjoitellaan teksLen otsikoinLa. 
• Opitaan tunnistamaan ja kirjoiOamaan erilaisia lauseita ja 

virkkeitä. 

L1, L4, L5
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T12 kannustaa oppilasta 
kehiOämään teksLn tuot-
tamisen prosesseja ja tai-
toa arvioida omia tekstejä, 
tarjota mahdollisuuksia 
teksLen tuoOamiseen 
yhdessä, rakentavan pa-
lauOeen antamiseen ja 
saamiseen, ohjata oOa-
maan huomioon teksLn 
vastaanoOaja sekä toimi-
maan eegsesL verkossa 
yksityisyyOä ja tekijänoi-
keuksia kunnioiOaen

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Harjoitellaan oman teksLn suunniOelua. 
• Opitaan antamaan ja saamaan vastuullisesL palauteOa 

omista ja toisten teksteistä. 
• Harjoitellaan muisLinpanojen tekemistä ja lähteiden käyt-

töä ja merkitsemistä. 
• Tutustutaan negeLkegin sekä asialliseen, vastuulliseen ja 

turvalliseen toimimiseen verkossa. 
• Laaja-alaisen osaamisen tavoiOeita harjoitellaan monipuo-

lisesL vuosiOain esimerkiksi yhteisöllisissä Tietomessut-
projekLssa.

L2, L4, L5, L6

T13 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kieliLetoisuut-
taan, innostaa häntä tutki-
maan ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri varianOeja 
ja harjaannuOaa käyOä-
mään käsiOeitä, joiden 
avulla kielestä ja sen ra-
kenteista puhutaan ja aut-
taa ymmärtämään kielel-
listen valintojen vaikutuk-
sia  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin. 
• Rikastutetaan sanavarastoa esimerkiksi kirjallisuuden avul-

la.

L1, L2, L4 

T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan teksLvali-
koimaansa ja lukemaan 
lapsille ja nuorille suun-
naOua kirjallisuuOa sekä 
rohkaista lukuharrastuk-
seen ja lukuelämysten 
jakamiseen ja kirjaston 
akLiviseen käyOöön

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Luetaan yhteisöllisesL ja itsenäisesL monipuolista lapsille 
suunnaOua kauno- ja LetokirjallisuuOa (myös kokonais-
teoksia) ja pohditaan kirjallisuuden heräOämiä kysymyksiä. 

• Jaetaan lukukokemuksia. 
• Opetellaan käyOämään kirjastoa monipuolisesL ja etsi-

mään itseä kiinnostavaa lueOavaa (esimerkiksi Kirjastoreit-
=: kirjavinkkaus). 

• Koulussa tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoiOamisen 
harrastamista (esimerkiksi Kirjallisuusdiplomi).

 L2, L4, L5, L7 
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T15 tukea oppilasta kielel-
lisen ja kulOuurisen idenL-
teeLn rakentamisessa ja 
ohjata arvostamaan eri 
kulOuureja ja kieliä sekä 
luoda oppilaalle mahdolli-
suuksia media- ja kulOuu-
ritarjontaan tutustumi-
seen sekä oman kulOuurin 
tuoOamiseen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Tutustutaan oppilaan omaan kulOuuriin, kieleen ja kan-
sanperinteeseen. 

• Hyödynnetään lapsille suunnaOua media- ja kulOuuritar-
jontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teaOeria ja museoi-
ta. 

• Tarkastellaan kriigsesL mediaa ja keskustellaan median 
roolista oppilaan arjessa. 

• Ohjataan turvalliseen ja vastuulliseen median hyödyntämi-
seen. 

• Tutustutaan ja osallistutaan suomalaisen juhlaperinteen 
mukaisiin tapahtumiin. 

• Hyödynnetään Oulun krisLllisen koulun kulOuurikasvatus-
suunnitelmaa LIITE ??? 

• Mahdollisuuksien mukaan myös muita kulOuurikokemuk-
sia, kuten teaOeri ja elokuva, pyritään valitsemaan samoin 
periaaOein.

L2, L4, L6, L7

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS: VUOSILUOKKA 4

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaa-
minen

T1 opastaa oppilasta vah-
vistamaan taitoaan toimia 
rakentavasL erilaisissa 
viesLntäympäristöissä ja 
ilmaisemaan mielipiteensä

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden 
rehellistä jakamista, toisten kunnioiOavaa kuuntelemista ja 
rakentavan palauOeen antamista ja saamista. 

• Harjoitellaan vuorovaikutusLlanteessa turvallista toimimis-
ta. 

L1, L2, L7

T2 ohjata oppilasta huo-
maamaan omien kielellis-
ten ja viesLnnällisten va-
lintojensa vaikutuksia ja 
huomioimaan toisten tar-
peita ryhmäviesLntäLlan-
teissa  

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta mo-
nipuolisissa viesLntäLlanteissa toiset huomioon oOaen.  

L1, L2, L3, L7

T3 ohjata oppilasta käyt-
tämään luovuuOaan ja 
ilmaisemaan itseään mo-
nipuolisesL erilaisissa vies-
Lntä- ja esitysLlanteissa, 
myös draaman avulla 

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan ilmaisukeinoja ja hyödynnetään myös draa-
man toimintamuotoja esimerkiksi erilaisten teemojen ja 
kirjallisuuden käsiOelyssä. 

• Ohjataan oman luovuuden vahvistamiseen ja monipuoli-
seen ilmaisemiseen.

L1, L2, L4, L7
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T4 kannustaa oppilasta 
kehiOämään myönteistä 
viesLjäkuvaa sekä halua ja 
kykyä toimia erilaisissa, 
myös monimediaisissa 
vuorovaikutusLlanteissa

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Osallistutaan oman luokan ja kouluyhteisön kulOuuritoi-
minnan suunniOeluun ja toteutukseen (esimerkiksi hyö-
dynnetään Oulun kaupungin kul6uuripolkua).

L1, L2, L3, L4

T5 ohjata oppilasta suju-
voiOamaan lukutaitoaan ja 
käyOämään teksLn ym-
märtämisen strategioita 
sekä tarkkailemaan ja ar-
vioimaan omaa lukemis-
taan 

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Vahvistetaan erilaisten teksLen sujuvaa ja ymmärtävää 
lukemista (esimerkiksi kaunokirjallisuus, LetoteksLt, kuvat 
ja mediateksLt). 

• Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. 
• Annetaan esimerkiksi aikaa yhteisöllisille lukutuokioille.

L1, L4, L5

T6 opastaa oppilasta kehit-
tämään monimuotoisten 
teksLen eriOelyn, arvioin-
nin ja tulkitsemisen taitoja 
ja laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan sekä 
edistämään ajaOelutaito-
jaan

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Harjoitellaan seliOämään, vertailemaan ja pohLmaan sano-
jen ja käsiOeiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. 

• Opitaan tunnistamaan ja tarkastelemaan kriigsesL kerto-
vien, kuvaavien ja ohjaavien teksLen piirteitä.  

• Laajennetaan oppilaiden Letoja kielen piirteistä tekstejä 
tutkimalla. 

• Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella 
(sanaluokat: adjekLivien vertailumuodot, verbin persoo-
namuodot, numeraalit, taipumaOomat sanat). 

L1, L2, L4, L5

T7 ohjata oppilasta Le-
donhankintaan, monipuo-
listen Ledonlähteiden 
käyOöön ja Ledon luotet-
tavuuden arvioinLin

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Harjoitellaan Ledonhankintaa painetuista lähteistä ja ver-
kosta. 

• Opetellaan arvioimaan Ledon tarveOa ja luoteOavuuOa 
sekä harjoitellaan lähteiden merkitsemistä. 

• Tutustutaan negeLkegin sekä asialliseen, vastuulliseen ja 
turvalliseen toimimiseen verkossa.  

L1, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta 
kehiOämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiinnos-
tustaan lapsille ja nuorille 
tarkoiteOua kirjallisuuOa, 
media- ja muita tekstejä 
kohtaan, luomalla mahdol-
lisuuksia myönteisiin luku-
kokemuksiin ja -elämyk-
siin, Ledonhalun tyydyt-
tämiseen sekä lukukoke-
musten jakamiseen, myös 
monimediaisissa ympäris-
töissä

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Luetaan ja kuunnellaan yhteisesL ja itse valiOua lapsille 
suunnaOua kirjallisuuOa, myös kokonaisia teoksia.  

• KrisLllisen koulun arvopohja näkyy kirjallisuuden opetuk-
sessa esimerkiksi yhteisesL lueOavien kokonaisteosten ja 
teksLkatkelmien valinnassa. 

• Lukemisen ja kirjallisuuden materiaalina käytetään moni-
puolisesL tekstejä, joissa on mukana eegsiä aiheita ja 
teemoja. 

• Syvennetään aiemmin opiOuja kirjallisuuskäsiOeitä (pää-
henkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni). 

L1, L4, L5
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T9 rohkaista oppilasta il-
maisemaan kokemuksiaan, 
ajatuksiaan ja mielipitei-
tään ja vahvistamaan 
myönteistä kuvaa itses-
tään teksLen tuoOajana

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Harjoitellaan kirjoiOamaan ja tuoOamaan sekä fikLivisiä 
eOä ei-fikLivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen ja 
ajatusten pohjalta. 

• Rohkaistaan oppilasta luovaan ja monipuoliseen oman 
teksLn tuoOamiseen.

L1, L2, L4, L7 

T10 kannustaa ja ohjata 
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoiOele-
maan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa oOavien 
teksLen tuoOamista, myös 
monimediaisissa ympäris-
töissä

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Harjoitellaan kirjoiOamaan ja tuoOamaan kertovia, kuvaa-
via ja ohjaavia tekstejä sekä elävöiOämään niitä.  

• Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin 
sanavalinnoissa. 

• Kannustetaan luovaan ja persoonalliseen itseilmaisuun.

L1, L4, L5, L7

T11 ohjata oppilasta edis-
tämään käsinkirjoiOami-
sen ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja vahvis-
tamaan kirjoitetun kielen, 
ja teksLen rakenteiden ja 
oikeinkirjoituksen hallintaa  

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Vahvistetaan käsin kirjoiOamista ja näppäintaitoja. 
• Opitaan käyOämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen 

perusasioita; vakiinnutetaan erityisesL ison alkukirjaimen 
ja loppuvälimerkin käyOöä. 

• Harjoitellaan teksLen otsikoinLa ja kappalejakoa. 
• Opitaan tunnistamaan ja tuoOamaan erilaisia lauseita ja 

virkkeitä ja harjoitellaan käyOämään verbin persoonamuo-
toja. 

L1, L4, L5

T12 kannustaa oppilasta 
kehiOämään teksLn tuot-
tamisen prosesseja ja tai-
toa arvioida omia tekstejä, 
tarjota mahdollisuuksia 
teksLen tuoOamiseen 
yhdessä, rakentavan pa-
lauOeen antamiseen ja 
saamiseen, ohjata oOa-
maan huomioon teksLn 
vastaanoOaja sekä toimi-
maan eegsesL verkossa 
yksityisyyOä ja tekijänoi-
keuksia kunnioiOaen

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Suunnitellaan ja tuotetaan omaa teksLä esimerkiksi ajatus-
kartan tai juonikaavion avulla. 

• Opitaan arvioimaan omaa ja toisten tekstejä rehellisesL ja 
vastuullisesL. 

• Harjoitellaan muisLinpanojen tekemistä ja lähteiden käyt-
töä ja merkitsemistä. 

• Tutustutaan negeLkegin asialliseen, vastuulliseen ja tur-
valliseen toimimiseen verkossa. 

• Laaja-alaisen osaamisen tavoiOeita harjoitellaan monipuo-
lisesL vuosiOain esimerkiksi yhteisöllisissä Tietomessut-
projekLssa. Vuosisuunnitelma (LIITE?).

L2, L4, L5, L6



 322

T13 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kieliLetoisuut-
taan, innostaa häntä tutki-
maan ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri varianOeja 
ja harjaannuOaa käyOä-
mään käsiOeitä, joiden 
avulla kielestä ja sen ra-
kenteista puhutaan ja aut-
taa ymmärtämään kielel-
listen valintojen vaikutuk-
sia  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Havainnoidaan aiheen, vastaanoOajan ja Llanteen vaiku-
tusta kielenkäyOöön. 

• Rikastutetaan sanavarastoa esimerkiksi kirjallisuuden avul-
la.

L1, L2, L4 

T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan teksLvali-
koimaansa ja lukemaan 
lapsille ja nuorille suun-
naOua kirjallisuuOa sekä 
rohkaista lukuharrastuk-
seen ja lukuelämysten 
jakamiseen ja kirjaston 
akLiviseen käyOöön

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Luetaan yhteisöllisesL ja itsenäisesL monipuolista lapsille 
suunnaOua kauno- ja LetokirjallisuuOa (myös kokonais-
teoksia) ja pohditaan kirjallisuuden heräOämiä kysymyksiä. 

• Jaetaan lukukokemuksia. 
• Opetellaan käyOämään kirjastoa monipuolisesL ja etsi-

mään itseä kiinnostavaa lueOavaa. 
• Koulussa tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoiOamisen 

harrastamista (esimerkiksi Kirjallisuusdiplomi).

 L2, L4, L5, L7 

T15 tukea oppilasta kielel-
lisen ja kulOuurisen idenL-
teeLn rakentamisessa ja 
ohjata arvostamaan eri 
kulOuureja ja kieliä sekä 
luoda oppilaalle mahdolli-
suuksia media- ja kulOuu-
ritarjontaan tutustumi-
seen sekä oman kulOuurin 
tuoOamiseen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulOuureihin, kieliin 
ja kansanperinteeseen. 

• Hyödynnetään lapsille suunnaOua media- ja kulOuuritar-
jontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teaOeria ja museoita 

• Tarkastellaan kriigsesL mediaa ja keskustellaan median 
roolista oppilaan arjessa. 

• Ohjataan turvalliseen ja vastuulliseen median hyödyntämi-
seen. 

• Tutustutaan ja osallistutaan suomalaisen juhlaperinteen 
mukaisiin tapahtumiin. 

• Hyödynnetään Oulun krisLllisen koulun kulOuurikasvatus-
suunnitelmaa LIITE ???

L2, L4, L6, L7

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS: VUOSILUOKKA 5
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Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaa-
minen

T1 opastaa oppilasta vah-
vistamaan taitoaan toimia 
rakentavasL erilaisissa 
viesLntäympäristöissä ja 
ilmaisemaan mielipiteensä

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden 
rehellistä jakamista, toisten kunnioiOavaa kuuntelemista ja 
rakentavan palauOeen antamista ja saamista. 

• Harjoitellaan vuorovaikutusLlanteessa turvallista toimimis-
ta. 

L1, L2, L7

T2 ohjata oppilasta huo-
maamaan omien kielellis-
ten ja viesLnnällisten va-
lintojensa vaikutuksia ja 
huomioimaan toisten tar-
peita ryhmäviesLntäLlan-
teissa  

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta mo-
nipuolisissa viesLntäLlanteissa toiset huomioon oOaen.  

L1, L2, L3, L7

T3 ohjata oppilasta käyt-
tämään luovuuOaan ja 
ilmaisemaan itseään mo-
nipuolisesL erilaisissa vies-
Lntä- ja esitysLlanteissa, 
myös draaman avulla 

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan ilmaisukeinoja ja hyödynnetään myös draa-
man toimintamuotoja esimerkiksi erilaisten teemojen ja 
kirjallisuuden käsiOelyssä. 

• Ohjataan oman luovuuden vahvistamiseen ja monipuoli-
seen ilmaisemiseen.

L1, L2, L4, L7

T4 kannustaa oppilasta 
kehiOämään myönteistä 
viesLjäkuvaa sekä halua ja 
kykyä toimia erilaisissa, 
myös monimediaisissa 
vuorovaikutusLlanteissa

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Osallistutaan oman luokan ja kouluyhteisön kulOuuritoi-
minnan suunniOeluun ja toteutukseen (esimerkiksi hyö-
dynnetään Oulun kaupungin kul6uuripolkua).

L1, L2, L3, L4

T5 ohjata oppilasta suju-
voiOamaan lukutaitoaan ja 
käyOämään teksLn ym-
märtämisen strategioita 
sekä tarkkailemaan ja ar-
vioimaan omaa lukemis-
taan 

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Vahvistetaan erilaisten teksLen sujuvaa ja ymmärtävää 
lukemista (esimerkiksi kaunokirjallisuus, LetoteksLt, kuvat 
ja mediateksLt). 

• Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. 
• Annetaan esimerkiksi aikaa yhteisöllisille lukutuokioille.

L1, L4, L5

T6 opastaa oppilasta kehit-
tämään monimuotoisten 
teksLen eriOelyn, arvioin-
nin ja tulkitsemisen taitoja 
ja laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan sekä 
edistämään ajaOelutaito-
jaan

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Harjoitellaan seliOämään, vertailemaan ja pohLmaan sano-
jen ja käsiOeiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. 

• Opitaan tunnistamaan ja tarkastelemaan kriigsesL kerto-
vien, kuvaavien ja ohjaavien teksLen piirteitä.  

• Laajennetaan oppilaiden Letoja kielen piirteistä tekstejä 
tutkimalla. 

• Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella 
(sanaluokat: adjekLivien vertailumuodot, verbin persoo-
namuodot, numeraalit, taipumaOomat sanat). 

L1, L2, L4, L5
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T7 ohjata oppilasta Le-
donhankintaan, monipuo-
listen Ledonlähteiden 
käyOöön ja Ledon luotet-
tavuuden arvioinLin

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Harjoitellaan Ledonhankintaa painetuista lähteistä ja ver-
kosta. 

• Opetellaan arvioimaan Ledon tarveOa ja luoteOavuuOa 
sekä harjoitellaan lähteiden merkitsemistä. 

• Tutustutaan negeLkegin sekä asialliseen, vastuulliseen ja 
turvalliseen toimimiseen verkossa.  

L1, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta 
kehiOämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiinnos-
tustaan lapsille ja nuorille 
tarkoiteOua kirjallisuuOa, 
media- ja muita tekstejä 
kohtaan, luomalla mahdol-
lisuuksia myönteisiin luku-
kokemuksiin ja -elämyk-
siin, Ledonhalun tyydyt-
tämiseen sekä lukukoke-
musten jakamiseen, myös 
monimediaisissa ympäris-
töissä

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Luetaan ja kuunnellaan yhteisesL ja itse valiOua lapsille 
suunnaOua kirjallisuuOa, myös kokonaisia teoksia.  

• KrisLllisen koulun arvopohja näkyy kirjallisuuden opetuk-
sessa esimerkiksi yhteisesL lueOavien kokonaisteosten ja 
teksLkatkelmien valinnassa. 

• Lukemisen ja kirjallisuuden materiaalina käytetään moni-
puolisesL tekstejä, joissa on mukana eegsiä aiheita ja 
teemoja. 

• Syvennetään aiemmin opiOuja kirjallisuuskäsiOeitä (pää-
henkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni). 

L1, L4, L5

T9 rohkaista oppilasta il-
maisemaan kokemuksiaan, 
ajatuksiaan ja mielipitei-
tään ja vahvistamaan 
myönteistä kuvaa itses-
tään teksLen tuoOajana

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Harjoitellaan kirjoiOamaan ja tuoOamaan sekä fikLivisiä 
eOä ei-fikLivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen ja 
ajatusten pohjalta. 

• Rohkaistaan oppilasta luovaan ja monipuoliseen oman 
teksLn tuoOamiseen.

L1, L2, L4, L7 

T10 kannustaa ja ohjata 
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoiOele-
maan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa oOavien 
teksLen tuoOamista, myös 
monimediaisissa ympäris-
töissä

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Harjoitellaan kirjoiOamaan ja tuoOamaan kertovia, kuvaa-
via ja ohjaavia tekstejä sekä elävöiOämään niitä.  

• Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin 
sanavalinnoissa. 

• Kannustetaan luovaan ja persoonalliseen itseilmaisuun.

L1, L4, L5, L7

T11 ohjata oppilasta edis-
tämään käsinkirjoiOami-
sen ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja vahvis-
tamaan kirjoitetun kielen, 
ja teksLen rakenteiden ja 
oikeinkirjoituksen hallintaa  

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Vahvistetaan käsin kirjoiOamista ja näppäintaitoja. 
• Opitaan käyOämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen 

perusasioita; vakiinnutetaan erityisesL ison alkukirjaimen 
ja loppuvälimerkin käyOöä. 

• Harjoitellaan teksLen otsikoinLa ja kappalejakoa. 
• Opitaan tunnistamaan ja tuoOamaan erilaisia lauseita ja 

virkkeitä ja harjoitellaan käyOämään verbin persoonamuo-
toja. 

L1, L4, L5
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T12 kannustaa oppilasta 
kehiOämään teksLn tuot-
tamisen prosesseja ja tai-
toa arvioida omia tekstejä, 
tarjota mahdollisuuksia 
teksLen tuoOamiseen 
yhdessä, rakentavan pa-
lauOeen antamiseen ja 
saamiseen, ohjata oOa-
maan huomioon teksLn 
vastaanoOaja sekä toimi-
maan eegsesL verkossa 
yksityisyyOä ja tekijänoi-
keuksia kunnioiOaen

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Suunnitellaan ja tuotetaan omaa teksLä esimerkiksi ajatus-
kartan tai juonikaavion avulla. 

• Opitaan arvioimaan omaa ja toisten tekstejä rehellisesL ja 
vastuullisesL. 

• Harjoitellaan muisLinpanojen tekemistä ja lähteiden käyt-
töä ja merkitsemistä. 

• Tutustutaan negeLkegin asialliseen, vastuulliseen ja tur-
valliseen toimimiseen verkossa. 

• Laaja-alaisen osaamisen tavoiOeita harjoitellaan monipuo-
lisesL vuosiOain esimerkiksi yhteisöllisissä Tietomessut-
projekLssa. Vuosisuunnitelma (LIITE?).

L2, L4, L5, L6

T13 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kieliLetoisuut-
taan, innostaa häntä tutki-
maan ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri varianOeja 
ja harjaannuOaa käyOä-
mään käsiOeitä, joiden 
avulla kielestä ja sen ra-
kenteista puhutaan ja aut-
taa ymmärtämään kielel-
listen valintojen vaikutuk-
sia  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Havainnoidaan aiheen, vastaanoOajan ja Llanteen vaiku-
tusta kielenkäyOöön. 

• Rikastutetaan sanavarastoa esimerkiksi kirjallisuuden avul-
la.

L1, L2, L4 

T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan teksLvali-
koimaansa ja lukemaan 
lapsille ja nuorille suun-
naOua kirjallisuuOa sekä 
rohkaista lukuharrastuk-
seen ja lukuelämysten 
jakamiseen ja kirjaston 
akLiviseen käyOöön

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Luetaan yhteisöllisesL ja itsenäisesL monipuolista lapsille 
suunnaOua kauno- ja LetokirjallisuuOa (myös kokonais-
teoksia) ja pohditaan kirjallisuuden heräOämiä kysymyksiä. 

• Jaetaan lukukokemuksia. 
• Opetellaan käyOämään kirjastoa monipuolisesL ja etsi-

mään itseä kiinnostavaa lueOavaa. 
• Koulussa tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoiOamisen 

harrastamista (esimerkiksi Kirjallisuusdiplomi).

 L2, L4, L5, L7 

T15 tukea oppilasta kielel-
lisen ja kulOuurisen idenL-
teeLn rakentamisessa ja 
ohjata arvostamaan eri 
kulOuureja ja kieliä sekä 
luoda oppilaalle mahdolli-
suuksia media- ja kulOuu-
ritarjontaan tutustumi-
seen sekä oman kulOuurin 
tuoOamiseen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulOuureihin, kieliin 
ja kansanperinteeseen. 

• Hyödynnetään lapsille suunnaOua media- ja kulOuuritar-
jontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teaOeria ja museoita 

• Tarkastellaan kriigsesL mediaa ja keskustellaan median 
roolista oppilaan arjessa. 

• Ohjataan turvalliseen ja vastuulliseen median hyödyntämi-
seen. 

• Tutustutaan ja osallistutaan suomalaisen juhlaperinteen 
mukaisiin tapahtumiin. 

• Hyödynnetään Oulun krisLllisen koulun kulOuurikasvatus-
suunnitelmaa LIITE ???

L2, L4, L6, L7



 326

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS: VUOSILUOKKA 6

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaa-
minen

T1 opastaa oppilasta vah-
vistamaan taitoaan toimia 
rakentavasL erilaisissa 
viesLntäympäristöissä ja 
ilmaisemaan mielipiteensä

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Harjoitellaan eri viesLntäympäristöissä omien mielipitei-
den esiOämistä vastuullisesL ja rehellisesL sekä peruste-
lemista tavoiOeellisesL, toisten mielipiteiden kuuntelemis-
ta ja rakentavan palauOeen antamista kunnioiOavasL.  

• Harjoitellaan vuorovaikutusLlanteessa turvallista toimimis-
ta. 

L1, L2, L7

T2 ohjata oppilasta huo-
maamaan omien kielellis-
ten ja viesLnnällisten va-
lintojensa vaikutuksia ja 
huomioimaan toisten tar-
peita ryhmäviesLntäLlan-
teissa  

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Syvennetään omia vuorovaikutustaitoja ja taitoa huomioi-
da toiset vastuullisesL ja kunnioiOavasL monipuolisissa 
viesLntäLlanteissa.  

L1, L2, L3, L7

T3 ohjata oppilasta käyt-
tämään luovuuOaan ja 
ilmaisemaan itseään mo-
nipuolisesL erilaisissa vies-
Lntä- ja esitysLlanteissa, 
myös draaman avulla 

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään myös draaman 
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, tee-
mojen ja kirjallisuuden käsiOelyssä. 

• Ohjataan oman luovuuden vahvistamiseen ja monipuoli-
seen ilmaisemiseen. 

L1, L2, L4, L7

T4 kannustaa oppilasta 
kehiOämään myönteistä 
viesLjäkuvaa sekä halua ja 
kykyä toimia erilaisissa, 
myös monimediaisissa 
vuorovaikutusLlanteissa

S1 VuorovaikutusLlanteissa toimiminen 

• Osallistutaan oman luokan ja kouluyhteisön kulOuuritoi-
minnan suunniOeluun ja toteutukseen (esimerkiksi hyö-
dynnetään Oulun kaupungin kul6uuripolkua).

L1, L2, L3, L4

T5 ohjata oppilasta suju-
voiOamaan lukutaitoaan ja 
käyOämään teksLn ym-
märtämisen strategioita 
sekä tarkkailemaan ja ar-
vioimaan omaa lukemis-
taan 

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Syvennetään ja arvioidaan erilaisten teksLen (esimerkiksi 
kaunokirjallisuus, LetoteksLt, kuvat ja mediateksLt) luku-
taitoa ja käytetään Llanteeseen ja tavoiOeeseen sopivia 
teksLnymmärtämisen strategioita ja ajaOelutaitoja.  

• Vahvistetaan teksLn tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertai-
lemalla tekstejä. 

• Annetaan esimerkiksi aikaa yhteisöllisille lukutuokioille.

L1, L4, L5
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T6 opastaa oppilasta kehit-
tämään monimuotoisten 
teksLen eriOelyn, arvioin-
nin ja tulkitsemisen taitoja 
ja laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan sekä 
edistämään ajaOelutaito-
jaan

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Selitetään, vertaillaan ja pohditaan sanojen, synonyymien, 
kielikuvien, sanontojen ja käsiOeiden merkityksiä ja niiden 
hierarkioita. 

• Opitaan tunnistamaan ja tarkastelemaan kriigsesL kerto-
vien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa oOavien teksLen kie-
lellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. 

• Syvennetään oppilaiden Letoja kielen piirteistä tekstejä 
tutkimalla. 

• Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella 
(sanaluokat, peruslauseenjäsenet, sijamuotoja).

L1, L2, L4, L5

T7 ohjata oppilasta Le-
donhankintaan, monipuo-
listen Ledonlähteiden 
käyOöön ja Ledon luotet-
tavuuden arvioinLin

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Opetellaan arvioimaan Ledon tarveOa ja luoteOavuuOa.  
• Etsitään Letoa painetuista lähteistä ja verkosta osana Le-

donhankinnan prosessia. 
• Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä ja lähdekriigsyyOä.  
• Perehdytään tekijänoikeuksiin sekä asialliseen, vastuulli-

seen ja turvalliseen toimimiseen verkossa (esimerkiksi Kir-
jastoreiQ: =edonhaun opetus).

L1, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta 
kehiOämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiinnos-
tustaan lapsille ja nuorille 
tarkoiteOua kirjallisuuOa, 
media- ja muita tekstejä 
kohtaan, luomalla mahdol-
lisuuksia myönteisiin luku-
kokemuksiin ja -elämyk-
siin, Ledonhalun tyydyt-
tämiseen sekä lukukoke-
musten jakamiseen, myös 
monimediaisissa ympäris-
töissä

S2 TeksLen tulkitseminen 

• Luetaan ja kuunnellaan yhteisesL ja itse valiOua lapsille ja 
nuorille suunnaOua kirjallisuuOa, myös kokonaisia teoksia.  

• KrisLllisen koulun arvopohja näkyy kirjallisuuden opetuk-
sessa esimerkiksi yhteisesL lueOavien kokonaisteosten ja 
teksLkatkelmien valinnassa. 

• Lukemisen ja kirjallisuuden materiaalina käytetään moni-
puolisesL tekstejä, joissa on mukana eegsiä aiheita ja 
teemoja. 

• Käytetään kirjallisuuskäsiOeitä monipuolisesL.

L1, L4, L5

T9 rohkaista oppilasta il-
maisemaan kokemuksiaan, 
ajatuksiaan ja mielipitei-
tään ja vahvistamaan 
myönteistä kuvaa itses-
tään teksLen tuoOajana

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Tuotetaan sekä fikLivisiä eOä ei-fikLivisiä monimuotoisia 
tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mie-
lipiteiden sekä toisten teksLen pohjalta. 

• Pohditaan kirjoiOamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy 
kielellisissä valinnoissa. 

• Rohkaistaan oppilasta luovaan ja monipuoliseen oman 
teksLn tuoOamiseen. 

L1, L2, L4, L7 
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T10 kannustaa ja ohjata 
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoiOele-
maan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa oOavien 
teksLen tuoOamista, myös 
monimediaisissa ympäris-
töissä

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Tuotetaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja kantaa oOavia 
tekstejä sekä otetaan huomioon niiden kielellisiä ja tekstu-
aalisia piirteitä. 

• Harjoitellaan teksLen elävöiOämistä sekä tarkastellaan 
sanavalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyOä 
teksLn merkityksiin eri Llanteissa. 

• Kannustetaan luovaan ja persoonalliseen itseilmaisuun.

L1, L4, L5, L7

T11 ohjata oppilasta edis-
tämään käsinkirjoiOami-
sen ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja vahvis-
tamaan kirjoitetun kielen, 
ja teksLen rakenteiden ja 
oikeinkirjoituksen hallintaa  

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Vahvistetaan käsinkirjoiOamista ja näppäintaitoja.  
• Syvennetään Letämystä oikeinkirjoituksen perusasioista 

sekä teksLn rakentumisesta (otsikoinL, lause- ja virkera-
kenteet sekä kappalejako). 

• Hyödynnetään aiemmin opiOujen kielen rakenteiden tun-
temusta omien teksLen tuoOamisessa.

L1, L4, L5

T12 kannustaa oppilasta 
kehiOämään teksLn tuot-
tamisen prosesseja ja tai-
toa arvioida omia tekstejä, 
tarjota mahdollisuuksia 
teksLen tuoOamiseen 
yhdessä, rakentavan pa-
lauOeen antamiseen ja 
saamiseen, ohjata oOa-
maan huomioon teksLn 
vastaanoOaja sekä toimi-
maan eegsesL verkossa 
yksityisyyOä ja tekijänoi-
keuksia kunnioiOaen

S3 TeksLen tuoOaminen 

• Vahvistetaan teksLen tuoOamisen taitoja, kuten muisLin-
panojen tekemistä, Livistämistä, teksLen tarkastelua ja 
arvioinLa sekä vastuullista palauOeen antamista ja saamis-
ta. 

• Opitaan monipuolista lähteiden käyOöä ja merkitsemistä 
sekä Ledostetaan, miten verkossa tulee toimia eegsesL, 
turvallisesL ja vastuullisesL yksityisyyOä kunnioiOaen ja 
tekijänoikeuksia noudaOaen. 

• Laaja-alaisen osaamisen tavoiOeita harjoitellaan monipuo-
lisesL vuosiOain esimerkiksi yhteisöllisissä Tietomessut-
projekLssa. Vuosisuunnitelma (LIITE?). 

L2, L4, L5, L6

T13 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kieliLetoisuut-
taan, innostaa häntä tutki-
maan ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri varianOeja 
ja harjaannuOaa käyOä-
mään käsiOeitä, joiden 
avulla kielestä ja sen ra-
kenteista puhutaan ja aut-
taa ymmärtämään kielel-
listen valintojen vaikutuk-
sia  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Tutkitaan aiheen, vastaanoOajan, Llanteen ja teksLympä-
ristön vaikutusta kielenkäyOöön ja pohditaan sanojen, il-
maisutapojen ja teksLen merkityksiä. 

• Vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuOujen kielten piir-
teisiin ja tutustutaan Suomen puhutun kielen muotoihin, 
esimerkiksi murteisiin. 

• Tutkitaan teksLenvälisyyOä monimuotoisissa teksteissä.  
• Tutustutaan Raamatun intertekstuaaliseen käyOöön.  
• Rikastutetaan sanavarastoa esimerkiksi kirjallisuuden avul-

la. 

L1, L2, L4 



 329

T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan teksLvali-
koimaansa ja lukemaan 
lapsille ja nuorille suun-
naOua kirjallisuuOa sekä 
rohkaista lukuharrastuk-
seen ja lukuelämysten 
jakamiseen ja kirjaston 
akLiviseen käyOöön

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Luetaan yhteisöllisesL ja itsenäisesL koL- ja ulkomaista 
lapsille ja nuorille suunnaOua kirjallisuuOa nykykirjallisuu-
desta klassikoihin (myös kokonaisteoksia) ja ikäkaudelle 
suunnaOua LetokirjallisuuOa ja pohditaan kirjallisuuden 
heräOämiä kysymyksiä. 

• Jaetaan lukukokemuksia. 
• Opetellaan käyOämään kirjastoa monipuolisesL ja etsi-

mään itseä kiinnostavaa lueOavaa. 
• Koulussa tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoiOamisen 

harrastamista (esimerkiksi Kirjallisuusdiplomi). 

 L2, L4, L5, L7 

T15 tukea oppilasta kielel-
lisen ja kulOuurisen idenL-
teeLn rakentamisessa ja 
ohjata arvostamaan eri 
kulOuureja ja kieliä sekä 
luoda oppilaalle mahdolli-
suuksia media- ja kulOuu-
ritarjontaan tutustumi-
seen sekä oman kulOuurin 
tuoOamiseen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulOuurin ymmärtäminen 

• Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulOuureihin, kieliin 
sekä kansanperinteeseen ja nykykulOuuriin. 

• Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnaOua media- ja 
kulOuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teaOeria 
ja museoita. 

• Tarkastellaan kriigsesL mediakulOuurin ilmiöitä ja sisältöjä 
sekä keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.  

• Ohjataan turvalliseen ja vastuulliseen median hyödyntämi-
seen. 

• Tutustutaan ja osallistutaan suomalaisen juhlaperinteen 
mukaisiin tapahtumiin (Hyödynnetään esimerkiksi Oulun 
kaupungin kul6uuripolkua sekä Oulun kris=llisen koulun 
kul6uurikasvatussuunnitelmaa LIITE ???) 

L2, L4, L6, L7
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista ku-
vaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa 
toimiminen

T1 opastaa oppilasta 
vahvistamaan taitoaan 
toimia rakentavasL erilai-
sissa viesLntäympäris-
töissä ja ilmaisemaan 
mielipiteensä 

S1 PuheviesLntäLlanteissa 
toimiminen

Oppilas esiOää ajatuksiaan ja ilmaisee 
mielipiteensä itselleen tutuissa viesLn-
täympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta huo-
maamaan omien kielellis-
ten ja viesLnnällisten 
valintojen vaikutuksia ja 
huomioimaan toisten 
tarpeita ryhmäviesLntäL-
lanteissa  

S1 Toiminta vuorovaikutus-
Llanteissa

Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viesLen 
kohdentamisen ja kontakLnoton taitoja 
erilaisissa vuorovaikutusLlanteissa, osaa 
muunnella viesLntätapaansa Llanteen 
mukaan ja pyrkii oOamaan muiden näkö-
kulmat huomioon. 

T3 ohjata oppilasta käyt-
tämään luovuuOaan ja 
ilmaisemaan itseään mo-
nipuolisesL erilaisissa 
viesLntä- ja esitysLlan-
teissa, myös draaman 
avulla

S1 Ilmaisukeinojen käyOö Oppilas osaa käyOää kokonaisilmaisun 
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa 
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää ly-
hyen valmistellun puheenvuoron tai esi-
tyksen sekä osallistuu draamatoimintaan.

T4 kannustaa oppilasta 
kehiOämään myönteistä 
viesLjäkuvaa sekä halua 
ja kykyä toimia erilaisis-
sa, myös monimediaisis-
sa vuorovaikutusLlan-
teissa

S1 Vuorovaikutustaitojen 
kehiOyminen 

Oppilas oOaa vastaan palauteOa omasta 
toiminnastaan ja antaa palauteOa muille.

Teks0en tulkitseminen

T5  ohjata oppilasta suju-
voiOamaan lukutaitoaan 
ja käyOämään teksLn 
ymmärtämisen strate-
gioita sekä tarkkailemaan 
ja arvioimaan omaa lu-
kemistaan

S2 TeksLnymmärtämisen 
perusstrategioiden hal-
linta 

Oppilas lukee sujuvasL monimuotoisia 
tekstejä ja käyOää teksLnymmärtämisen 
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja 
arvioida omaa lukemistaan. 
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T6  opastaa oppilasta 
kehiOämään monimuo-
toisten teksLen eriOelyn, 
arvioinnin ja tulkitsemi-
sen taitoja ja laajenta-
maan sana- ja käsiteva-
rantoaan sekä edistä-
mään  ajaOelutaitojaan

 S2 TeksLen eriOely ja tul-
kinta

Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, ku-
vaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kan-
taa oOavien teksLen kielellisiä ja tekstu-
aalisia piirteitä. Oppilas osaa käyOää 
teksLen tulkintataitoja oman ajaOelunsa 
sekä sana- ja käsitevarantonsa kehiOämi-
seen. 

T7  ohjata oppilasta Le-
donhankintaan, moni-
puolisten Ledonlähtei-
den käyOöön ja Ledon 
luoteOavuuden arvioin-
Lin

S2 Tiedonhankintataidot ja 
lähdekriigsyys 

Oppilas käyOää Ledonhankinnassaan 
mediaa ja eri teksLympäristöjä sekä L-
lanteeseen sopivia strategioita ja osaa 
jossain määrin arvioida Letolähteiden 
luoteOavuuOa.

T8  kannustaa oppilasta 
kehiOämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiin-
nostustaan lapsille ja 
nuorille tarkoiteOua kir-
jallisuuOa, media- ja mui-
ta tekstejä kohtaan, luo-
malla mahdollisuuksia 
myönteisiin lukukoke-
muksiin ja elämyksiin, 
Ledonhalun tyydyOämi-
seen sekä lukukokemus-
ten jakamiseen, myös 
monimediaisissa ympä-
ristöissä

S2 Lapsille ja nuorille tar-
koitetun kirjallisuuden 
ja teksLen tuntemus ja 
lukukokemusten jaka-
minen

Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja 
nuorille suunnaOua kirjallisuuOa, media- 
ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuk-
siaan, myös monimediaisessa ympäris-
tössä.

Teks0en tuo1aminen

T9 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan kokemuksi-
aan, ajatuksiaan ja mieli-
piteitään ja vahvistamaan 
myönteistä kuvaa itses-
tään teksLen tuoOajana 

S3 Kokemusten ja ajatusten 
ilmaiseminen 

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuk-
siaan monimuotoisten teksLen avulla.

T10 kannustaa ja ohjata  
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoiOe-
lemaan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa oOa-
vien teksLen tuoOamista, 
myös monimediaisissa 
ympäristöissä

 S3 Oman ajaOelun kielen-
täminen ja eri teksLla-
jien käyOö 

Oppilas osaa ohjatusL käyOää kertomi-
selle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle 
kantaaoOavalle teksLlle 
tyypillistä kieltä. 
Oppilas osaa otsikoida teksLnsä, jakaa 
sen kappaleisiin ja kiinniOää huomiota 
sananvalintoihin. 
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T11 ohjata oppilasta 
edistämään käsinkirjoit-
tamisen ja näppäintaito-
jen sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kirjoitetun 
kielen ja teksLen raken-
teiden ja oikeinkirjoituk-
sen hallintaa  

 S3 Kirjoitustaito ja kirjoite-
tun kielen hallinta 

Oppilas kirjoiOaa sujuvasL ja selkeäsL 
käsin ja on omaksunut tarviOavia näp-
päintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun 
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituk-
sen perusasioita ja käyOää niitä oman 
teksLnsä tuoOamisessa. 

T12 kannustaa oppilasta 
kehiOämään teksLn tuot-
tamisen prosesseja ja 
taitoa arvioida omia teks-
tejä, tarjota mahdolli-
suuksia teksLen tuoOa-
miseen yhdessä,  raken-
tavan palauOeen antami-
seen ja saamiseen, ohja-
ta oOamaan huomioon 
teksLn vastaanoOaja 
sekä toimimaan eegsesL 
verkossa yksityisyyOä ja 
tekijänoikeuksia kunnioit-
taen

S3 TeksLen rakentaminen 
ja eegnen viesLntä

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla teksLen 
tuoOamisen perusvaiheita, osaa arvioida 
omia tekstejään ja tuoOaa tekstejä vai-
heiOain yksin ja muiden kanssa sekä an-
taa ja vastaanoOaa palauteOa. 
Oppilas osaa merkitä lähteet teksLn lop-
puun, ymmärtää, eOei saa esiOää lai-
naamaansa teksLä omanaan ja Letää 
verkossa toimimisen eegset periaaOeet. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtämi-
nen

T13 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kieliLetoisuut-
taan, innostaa häntä tut-
kimaan ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri varianOe-
ja ja harjaannuOaa käyt-
tämään käsiOeitä, joiden 
avulla kielestä ja sen ra-
kenteista puhutaan ja 
auOaa ymmärtämään 
kielellisten valintojen 
vaikutuksia

S4 Kielen tarkastelun kehit-
tyminen ja kielikäsiOei-
den hallinta

Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla 
teksLen kielellisiä piirteitä ja käyOää op-
pimiaan käsiOeitä puhuessaan ja kirjoit-
taessaan niistä.

T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan teksLvali-
koimaansa ja lukemaan 
lapsille ja nuorille suun-
naOua kirjallisuuOa sekä 
rohkaista lukuharrastuk-
seen ja lukuelämysten 
jakamiseen ja kirjaston 
akLiviseen käyOöön 

S4 Kirjallisuuden tuntemus Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille 
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa ko-
kemuksiaan lukemistaan kirjoista.  
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T15 tukea oppilasta kie-
lellisen ja kulOuurisen 
idenLteeLn rakentami-
sessa ja ohjata arvosta-
maan eri kulOuureja ja 
kieliä sekä luoda oppi-
laalle mahdollisuuksia 
media- ja kulOuuritarjon-
taan tutustumiseen sekä 
oman kulOuurin tuoOa-
miseen

S4 KieliLetoisuuden ja kult-
tuurin tuntemuksen ke-
hiOyminen

Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtä-
läisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulOuu-
rien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään 
kiinnostavasta media- ja kulOuuritarjon-
nasta.  Oppilas osallistuu omien esitysten 
suunniOeluun ja esiOämiseen.
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14.5.1.2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 3-6 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet, ohjaus, 
eriyOäminen ja tuki sekä oppimisen arvioinL koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimää-
rää.  
 
Oppimäärän erityinen tehtävä 

TunLjakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta 
maahanmuuOajille voidaan opeOaa joko kokonaan tai osiOain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahan-
muuOajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesL . Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren 179

kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avul-
la pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea Letoa sekä ymmärtää, tuoOaa, arvioi ja analy-
soi erilaisia puhuOuja ja kirjoiteOuja suomenkielisiä tekstejä päiviOäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyös-
kentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri Ledonalojen kielen 
kehiOymistä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden 
kehiOymistä sekä heräOää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehiOämiseen. Yhteistyössä 
koLen, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -
opetus auOaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulOuurista idenLteegään kulOuurisesL monimuotoises-
sa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjal-
lisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset teksLlajit ja kie-
lenkäyOöLlanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyOöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. 
Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, lue-
tun ymmärtäminen ja kirjoiOaminen. Ymmärtämis- ja tuoOamistaitojen kehiOyminen nivoutuvat toisiinsa. 
Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreegsesta kielestä käsiOeellisen ajaOelun kieleen. 
He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajaOelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmai-
semiseen Llanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kie-
liä. 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määriOävät oppilasta opeOavat opeOajat yh-
dessä. Oppilaan huoltaja pääOää oppimääriä koskevista valinnoista . Koska opetus tulee järjestää oppilai180 -
den ikäkauden ja edellytysten mukaisesL, oppimäärän valinnassa on keskeistä, eOä oppilas saa hänelle par-
haiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta .  Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjalli181 -
suus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikieli-
nen tausta. Oppimäärän tarpeen selviOämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:  

- oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puuOeita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-
alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön 
jäsenenä toimimiseen päiviOäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

- oppilaan suomen kielen taito ei vielä anna edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 
opiskeluun. 

 ValLoneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoiOeista ja perusopetuksen 179

tunLjaosta 422/2012.

 Perusopetuslaki 628/1998, 30 §.180

 Perusopetuslaki 628/1998, 3 §.181
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Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea 
tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osiOain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Ope-
tusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan op-
pimääräksi on valiOu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioi-
daan suhteessa tämän oppimäärän tavoiOeisiin ja kriteereihin riippumaOa siitä, minkä opetusryhmän yh-
teydessä kyseinen opetus on järjesteOy. Tärkeää on, eOä oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja teks-
Llajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuOaneiden oppilaiden 
opetuksen tavoiOeiden aseOamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee oOaa huomioon oppilaan kielitaito sekä 
aiemmin opitut Ledot ja taidot. TarviOaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään ta-
voiOeellisesL erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehiOymistä sekä koulussa 
eOä sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos 
hänellä on riiOävät edellytykset sen tavoiOeiden mukaiseen opiskeluun. 

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehiOymistä sekä luku- ja kirjoitus-
taidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-
laiden kielitaito ja vahvuudet. TeksLen tulkitsemisen ja tuoOamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastele-
maan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien teksLen lukemiseen ja lukukokemusten 
monipuoliseen jakamiseen. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3–6 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen, johon 
tavoite liiOyy

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan 
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasL koulun ja muun arjen 
vuorovaikutusLlanteissa 

S1 L1, L2, L4

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuk-
sen, opetuspuheen ja kuultujen teksLen kuuntelu- ja ymmärtämis-
taitojaan

S1 L1; L2, L4

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesL sanallisia ja 
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyOäen sekä käyOämään luovuuOaan ja 
oOamaan huomioon myös muut osallistujat

S1 L2

Teks0en tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoiOamaan lukutaitoaan ja käyOämään Le-
toaan teksLlajeista teksLen eriOelemisessä ja Ledon luoteOavuu-
den arvioinnissa itsenäisesL ja ryhmässä

S2 L1, L4

T5 kannustaa oppilasta kehiOämään taitoaan tulkita puhuOuja ja 
kirjoiteOuja tekstejä erilaisissa Llanteissa tarkoituksenmukaisia 
luku- ja ymmärtämisstrategioita käyOäen

S2 L2, L4

T6 ohjata oppilasta pääOelevään teksLen tulkintaan sekä laajenta-
maan sana- ja käsitevarantoaan

S2 L1, L2, L4

Teks0en tuo1aminen
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 3–6  

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteissa sekä monipuoli-
sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjalli-
suuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saavuOa-
mista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodoste-
taan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöl-
lisesL erilaisten aihepiirien ja teksLen pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyös-
kentelyä. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (Llannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan ilmai-
seminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen puheeseen viit-
taaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luo-
kan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulOuuritoimintaan, niiden suunniOeluun ja niiden toteuOami-
seen. 

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoiOamisen ja näppäintai-
tojen sujuvoitumista ja tuoOamaan arjessa ja koulussa tarviOavia 
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3 L1, L4, L5

T8 auOaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuoOaa 
tekstejä itsenäisesL ja ryhmässä sekä käyOämään monipuolisesL 
niissä tarviOavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita 

S3 L1, L2, L4

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään 
sekä kehiOämään taitoa antaa ja vastaanoOaa palauteOa

S3 L1, L2, L4

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kieliLetoisuuOaan ja havainnoi-
maan kielenkäytön Llanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhu-
tun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4 L2, L4

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesL kirjallisuuteen 
ja kulOuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnaOua 
kirjallisuuOa sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston 
akLiviseen käyOöön

S4 L2

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön 
kulOuurista monimuotoisuuOa sekä tukea oppilaan monikielistä ja -
kulOuurista idenLteegä ja rohkaista hyödyntämään ja kehiOämään 
omaa kielirepertuaaria

S4 L2, L4

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään 
kielenkäyOäjänä ja kielenoppijana sekä aseOamaan oppimistavoit-
teita

S5 L1, L2, L7

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri op-
piaineissa

S5 L4, L7

T15 kannustaa oppilasta kehiOämään Letojaan ja kielellisiä keino-
jaan itseohjautuvaan työskentelyyn, Ledonhakuun ja Ledon jäsen-
tämiseen itsenäisesL ja ryhmässä

S5 L1, L6, L7
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S2 Teks0en tulkitseminen: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten Leto- ja mediateksLen sujuvaa 
lukemista sekä käyOämään Llanteeseen ja tavoiOeeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään teksLlajien piir-
teiden sekä kirjallisuuden peruskäsiOeiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaa-
vien ja yksinkertaisten kantaa oOavien teksLen kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen 
ja arvoOavien ilmausten eroOamista teksteissä sekä selviOämään Ledon lähteen ja arvioimaan Ledon luo-
teOavuuOa. Harjoitellaan hahmoOamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määriOeen 
suhde, lauseenvasLke) teksLn ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perus-
teella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen 
persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan seliOämään, vertailemaan ja pohLmaan sanojen, niiden syno-
nyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsiOeiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havait-
semaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan teksLssä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoiOamista, teksLen tuoOamisen ja käsiOelyn perustoi-
mintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesL ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa oOavia teksLlajeja ja niissä käyteOävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kielio-
pillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoiOamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palauOeen perusteella.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Tutkitaan Llanteen ja aiheen mukaista kielen vaihte-
lua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutusLlanteita sekä moninaisia kuultuja ja luet-
tuja tekstejä. Pohditaan sanojen, ilmausten ja teksLen ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tu-
tustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan pääOelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia 
(sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luo-
da merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnaOuun kauno- ja Letokirjallisuuteen, elokuviin ja me-
diateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liiOyviin 
kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoiOamisen, kuuntelun ja 
puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelu-
tekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsiOeiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan 
käyOöön oOamista. Hyödynnetään Leto- ja viesLntäteknologiaa apuna eri Ledonalojen Ledonhankinnassa, 
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoiOeisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eegses-
L tekijänoikeuksia ja yksityisyyOä kunnioiOaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyOää omaa äidinkieltään ja 
muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi arviota 
”hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa 
toimiminen
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T1 ohjata oppilasta vah-
vistamaan ilmaisuvaran-
toaan ja taitoaan ilmaista 
mielipiteensä ja toimia 
rakentavasL koulun ja 
muun arjen vuorovaiku-
tusLlanteissa 

S1 Vuorovaikutustaidot ja 
ilmaisuvaranto 

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaiku-
tusLlanteisiin käyOäen ilmaisuvarantoaan 
sekä keskustelee ja työskentelee erilais-
ten aihepiirien ja teksLen pohjalta. 

T2 innostaa oppilasta 
vahvistamaan kasvokkai-
sen vuorovaikutuksen, 
opetuspuheen ja kuultu-
jen teksLen kuuntelu- ja 
ymmärtämistaitojaan

S1 TeksLen ymmärtäminen 
ja vuorovaikutuksessa 
toimiminen

Oppilas ymmärtää opetuspuheOa ja 
muuta kuulemaansa, kun Llanne tai aihe 
on ennestään tuOu tai ymmärtämistä 
tuetaan. 
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuo-
rovaikutusLlanteissa.

T3 ohjata oppilasta ilmai-
semaan itseään moni-
puolisesL sanallisia ja ei-
sanallisia ilmaisukeinoja 
käyOäen sekä käyOä-
mään luovuuOaan ja ot-
tamaan huomioon myös 
muut osallistujat

S1 Ilmaisu vuorovaikutusL-
lanteissa

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun 
keinoja käyOäen ja osaa oOaa huomioon 
puhekumppaninsa.  

Teks0en tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta suju-
voiOamaan lukutaitoaan 
ja käyOämään Letoaan 
teksLlajeista teksLen 
eriOelemisessä ja Ledon 
luoteOavuuden arvioin-
nissa itsenäisesL ja ryh-
mässä 

S2 Lukutaidon sujuvuus ja 
teksLlajitaidot teksLn 
tulkinnassa

Oppilas lukee sujuvasL monimuotoisia 
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen, 
LetoteksLn ja arvioivan teksLn ja harjoit-
telee käyOämään Letoa teksLlajipiirteistä 
teksLen tulkinnassa ja arvioinnissa.

T5 kannustaa oppilasta 
kehiOämään taitoaan 
tulkita puhuOuja ja kirjoi-
teOuja tekstejä erilaisissa 
Llanteissa tarkoituksen-
mukaisia luku- ja ymmär-
tämisstrategioita käyt-
täen

S2 TeksLen tulkinta Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyOöL-
lanteisiin ja osaa tulkita puhuOuja ja kir-
joiteOuja tekstejä.  

T6 ohjata oppilasta päät-
televään teksLen tulkin-
taan sekä laajentamaan 
sana- ja käsitevarantoaan 

S2 Sana- ja käsitevarannon 
laajentuminen, pääOe-
levä teksLen tulkinta 

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja 
käsitevarannon sekä tunnistaa teksLstä 
merkityksiä, jotka vaaLvat pääOelyä.

Teks0en tuo1aminen
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T7 innostaa oppilasta 
edistämään käsinkirjoit-
tamisen ja näppäintaito-
jen sujuvoitumista ja 
tuoOamaan arjessa ja 
koulussa tarviOavia mo-
nimuotoisia tekstejä yk-
sin ja ryhmässä

S3 TeksLlajitaidot teksLn 
tuoOamisessa, käsinkir-
joiOaminen ja näppäin-
taidot 

Oppilas osaa ohjatusL käyOää kertomi-
selle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle 
kantaaoOavalle teksLlle 
tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoiOaa 
suomea käsin ja hän on omaksunut tar-
viOavia näppäintaitoja.

T8 auOaa oppilasta sy-
ventämään taitoaan tuot-
taa tekstejä itsenäisesL ja 
ryhmässä sekä käyOä-
mään monipuolisesL 
niissä tarviOavaa sanas-
toa ja kieliopillisia raken-
teita

S3 TeksLen tuoOaminen Oppilas tuoOaa kokonaisia tekstejä ja 
osoiOaa niissä oikeinkirjoituksen tunte-
musta. Oppilas osaa otsikoida teksLnsä, 
jakaa sen kappaleisiin ja kiinniOää huo-
miota sananvalintoihin.

T9 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan ja arvioi-
maan omia tekstejään 
sekä kehiOämään taitoa 
antaa ja vastaanoOaa 
palauteOa

S3 TeksLen arvioinL sekä 
palauOeen antaminen ja 
vastaanoOaminen 

Oppilas osaa arvioida tuoOamiaan teks-
tejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja ke-
hiOämiskohteitaan teksLn tuoOajana 
sekä osaa antaa ja vastaanoOaa palautet-
ta.

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtämi-
nen

T10 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kieliLetoisuut-
taan ja havainnoimaan 
kielenkäytön Llanteista 
vaihtelua, eri kielten piir-
teitä ja puhutun ja kirjoi-
tetun suomen säännön-
mukaisuuksia

S4 Kielten ja kielenkäytön 
piirteiden havainnoinL 
ja vertailu 

Oppilas tunnistaa kielen rakenteen sään-
nönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan 
tavallisimpia peruskäsiOeitä käyOäen, 
miten kielenkäyOö vaihtelee eri Llanteis-
sa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä ym-
päristönsä kielistä ja murteista. 

T11 innostaa oppilasta 
tutustumaan monipuoli-
sesL kirjallisuuteen ja 
kulOuuriin ja kannustaa 
lukemaan lapsille ja nuo-
rille suunnaOua kirjalli-
suuOa sekä rohkaista lu-
kuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston akLiviseen 
käyOöön

S4 Kirjallisuuden ja kulOuu-
rin tuntemus 

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjalli-
suuOa ja pystyy kertomaan ajatuksiaan 
lukemastaan ja muusta lasten- ja nuor-
tenkulOuurista.
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RUOTSI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS (SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH LITTERA-
TUR) 

I lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssäO, hand-
ledning, differenLering och stöd samt bedömning av lärandet de samma som i läroämnet modersmål och 
liOeratur.  

Lärokursens särskilda uppdrag  

Enligt förordningen om Lmfördelning kan invandrare i stället för aO följa lärokursen i modersmål och liOera-
tur, som bestäms av skolans undervisningsspråk, helt eller delvis undervisas i svenska eller finska enligt en 
lärokurs som är speciellt inriktad för invandrare . Sydet med denna lärokurs är aO stödja barnens och de 182

ungas utveckling Lll fullvärdiga medlemmar i språkgemenskapen och ge dem språkliga förutsäOningar för 
fortsaOa studier. Undervisningen edersträvar aO utveckla elevernas mulLliOeracitet för aO de ska kunna 
söka informaLon och förstå, producera, bedöma och analysera olika slags talade och skrivna texter på 

T12 ohjata oppilasta ha-
vainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kult-
tuurista monimuotoi-
suuOa sekä tukea oppi-
laan monikielistä ja -kult-
tuurista idenLteegä ja 
rohkaista hyödyntämään 
ja kehiOämään omaa kie-
lirepertuaaria

S4 Kielellisen ja kulOuuri-
sen monimuotoisuuden 
havainnoinL 

Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympä-
ristönsä monikielisyyOä sekä kulOuurista 
monimuotoisuuOa.

Kielen käy1ö kaiken op-
pimisen tukena

T13 innostaa oppilasta 
vahvistamaan myönteistä 
käsitystä itsestään kie-
lenkäyOäjänä ja kiele-
noppijana sekä aseOa-
maan oppimistavoiOeita

S5 OppimistavoiOeiden 
aseOaminen

Oppilas osaa ohjatusL aseOaa itselleen 
oppimistavoiOeita.

T 14 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten kieltä 
käytetään eri oppiaineis-
sa

S5 Eri oppiaineiden kielen 
havainnoinL

Oppilas lukee tuetusL eri oppiaineiden 
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, 
millaisista osista teksLt rakentuvat.  

T 15 kannustaa oppilasta 
kehiOämään Letojaan ja 
kielellisiä keinojaan it-
seohjautuvaan työsken-
telyyn, Ledonhakuun ja 
Ledon jäsentämiseen 
itsenäisesL ja ryhmässä

S5 TeksLn rakentaminen ja 
Ledonhaku

Oppilas osaa tuoOaa sovitusta aihepiiris-
tä hankkimansa Ledon pohjalta jäsennel-
lyn suullisen tai kirjallisen teksLn itsenäi-
sesL tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusL 
valita Llanteeseen ja aiheeseen sopivan 
tavan hankkia Letoa.

 Statsrådets förordning om riksomfaOande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om 182

Lmfördelning i den grundläggande utbildningen 422/2012
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svenska i daglig kommunikaLon, 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 liOeratur är aO stödja utvecklingen av 
flerspråkighet hos eleverna samt väcka intresse och erbjuda redskap för aO utveckla språkkunskaperna un-
der hela livet. Undervisningen i svenska som andraspråk ska i samarbete med hemmen, undervisningen i 
det egna modersmålet och de övriga läroämnena hjälpa eleverna aO bygga upp en språklig och kulturell 
idenLtet i eO mångkulturellt och -medialt samhälle.  

Kunskaper i svenska stödjer integreringen i det finländska samhället. Utgångspunkten för lärokursen svens-
ka som andraspråk och liOeratur är aO utnyOja sådana textgenrer och språksituaLoner som är relevanta och 
vikLga för aO eleven ska kunna undersöka och analysera språkets former, betydelser och användning. 
Språkkunskapen ska utvecklas inom alla delområden: hörförståelse, tal, läsförståelse och skrivande. Förmå-
gan aO förstå och förmågan aO producera ska utvecklas samLdigt. Elevernas språkkunskaper ska utvidgas 
från konkret vardagsspråk Lll eO språk som lämpar sig för abstrakt tänkande. Eleverna ska få färdigheter aO 
ge språkligt uOryck åt iakOagelser och företeelser och sina personliga tankar, känslor och åsikter på eO för 
situaLonen lämpligt säO. I undervisningen ska de språk som eleverna behärskar värdesäOas och utnyOjas. 

En elevs behov av lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur fastställs gemensamt av de lärare som 
undervisar eleven. Elevens vårdnadshavare faOar beslut om valet av lärokurs . Edersom undervisningen 183

ska ordnas enligt elevernas ålder och förutsäOningar är det vikLgt aO valet av lärokurs gör det möjligt för 
eleven aO få undervisning enligt den mest lämpliga lärokursen . En elev kan studera enligt lärokursen 184

svenska som andraspråk och liOeratur 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 eventualite-
ter tas i betraktande:  

- elevens baskunskaper i svenska är briszälliga inom eO eller flera delområden av språkkunskaperna 
och räcker inte ännu Lll för aO eleven ska kunna delta i den dagliga interakLonen och det dagliga 
skolarbetet som en jämlik medlem i skolgemenskapen, eller 

- elevens kunskaper i svenska räcker inte ännu Lll för studier enligt lärokursen svenska och liOeratur. 

  

En elev som studerar enligt lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur får undervisning i svenska som 
andraspråk anLngen helt eller delvis i stället för undervisning i svenska och liOeratur. Undervisningen läggs 
upp utgående från elevens behov aO lära sig och det skede av språkutvecklingen eleven befinner sig i. Om 
lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur valts för en elev ska elevens utveckling och prestaLoner 
bedömas enligt målen och kriterierna för lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur oberoende av i 
vilken undervisningsgrupp undervisningen ordnas. Det är vikLgt aO eleven tar del av samma texter och 
textgenrer som de övriga eleverna i samma årskurs. Om en elev flyOat Lll Finland miO i den grundläggande 
utbildningen är det vikLgt aO ta hänsyn Lll elevens språkkunskaper och Ldigare kunskaper och färdigheter 
då målsäOningarna 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 undervis-
ningen, både i skolan och utanför skolan. Det är möjligt aO övergå Lll aO läsa svenska enligt lärokursen 
svenska och liOeratur, om eleven har Lllräckliga förutsäOningar för aO lära sig svenska enligt målsäOningar-
na för den lärokursen. 

 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 30 §183

 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 3 §184
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I årskurserna 3–6 är det särskilda målet aO stödja utvecklingen av elevernas svenska språk samt aO värna 
om aO elevernas läs- och skrivfärdigheter vidareutvecklas och blir mångsidigare. Undervisningen ska beakta 
elevernas språkfärdigheter och styrkor. Då eleverna tolkar och producerar texter handleds de samLdigt i aO 
observera språkliga drag och liOerära medel. Repertoaren vidgas gradvis Lll längre texter och eleverna lär 
sig olika säO aO dela med sig av sina läsupplevelser.   

Mål för undervisningen i lärokursen svenska som andraspråk och li1eratur i årskurs 3–6 

Mål för undervisningen Innehåll som ank-
nyter Lll målen

Kompetens som 
målet anknyter Lll

A1 kommunicera

M1 handleda eleven aO stärka sin uOrycksförmåga och 
förmåga aO uOrycka sina åsikter samt lära eleven aO agera 
konstrukLvt i kommunikaLonssituaLoner i skolan och i var-
dagen 

I1 K1, K2, K4

M2 moLvera eleven aO stärka förmågan aO kommunicera 
öga mot öga samt färdigheterna aO lyssna på och förstå lära-
rens kommunikaLon och annan muntlig kommunikaLon

I1 K1, K2, K4

M3 handleda eleven aO uOrycka sig mångsidigt både verbalt 
och icke-verbalt, aO utnyOja sin kreaLvitet och aO ta hänsyn 
Lll andra 

I1 K2

A1 tolka texter

M4 handleda eleven aO utveckla en flytande läsförmåga 
samt aO använda kunskap om textgenrer i textanalys och i 
bedömningen av informaLonens Lllförlitlighet, både på egen 
hand och Lllsammans med andra

I2 K1, K4

M5 uppmuntra eleven aO utveckla sin förmåga aO tolka 
skrivna och talade texter genom aO utnyOja lässtrategier 
ändamålsenligt i olika situaLoner

I2 K2, K4

M6 handleda eleven aO utveckla sin förmåga aO dra slutsat-
ser om en texts betydelser samt aO vidga repertoaren av ord 
och begrepp 

I2 K1, K2, K4

A1 producera texter

M7 moLvera eleven aO utveckla förmågan aO producera 
olika slags texter som behövs i vardagen och i skolan för 
hand och digitalt, både individuellt och Lllsammans med 
andra

I3 K1, K4, K5

M8 hjälpa eleven aO fördjupa förmågan aO planera och pro-
ducera texter både självständigt och Lllsammans med andra 
samt aO lära eleven aO göra mångsidigt bruk av ord och 
strukturer som behövs vid textprodukLon 

I3 K1, K2, K4

M9 handleda eleven aO analysera och bedöma egna texter 
samt aO utveckla färdigheterna aO ge och ta emot respons

I3 K1, K2, K4
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Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för lärokursen svenska som andraspråk och li1eratur i årskurs 
3–6 

Eleverna lär sig språk- och kommunikaLonsfärdigheter och utvecklar sin förmåga aO arbeta med texter ge-
nom aO använda språk i olika situaLoner och arbeta mångsidigt med språk. Innehållet i undervisningen väljs 
så aO eleverna får möjlighet aO vidga de färdigheter som har en anknytning Lll språk, liOeratur och övrig 
kultur på eO mångsidigt säO. Undervisningens innehåll ska stödja målsäOningarna och utnyOja elevernas 
erfarenheter och lokala möjligheter. Innehållet ska formas Lll helheter för de olika årskurserna.      

I1 A1 kommunicera: Eleverna övar Lllsammans aO beräOa, uOrycka och beskriva åsikter utgående från oli-
ka ämnesområden och texter. Eleverna handleds aO uOrycka sig mångsidigt och aO utnyOja drama som eO 
arbetssäO. Eleverna undersöker och använder språket som en del av den dagliga verksamheten med fokus 
på situaLonsbundna fraser och uOryck, LdsuOryck i beräOelser, modalitet, jämförande beskrivningar samt 
indirekt anföring och hur man hänvisar Lll någon annans tal. Eleverna ges träning i aO uOala, lyssna och lära 
sig av det hörda. Eleverna deltar i aO planera och genomföra den egna klassens och skolans interakLva och 
kulturella verksamhet.  

I2 A1 tolka texter: Eleverna tränar aO läsa skönliOeratur och olika fakta- och medietexter flytande samt aO 
utnyOja för situaLonen och ändamålet lämpliga lässtrategier. Undervisningen ska främja kännedomen om 
olika textgenrer och liOerära grundbegrepp. Eleverna lär sig aO känna igen språkliga och textuella drag i be-
räOande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter. Eleverna övar sig aO urskilja åsikter, 

A1 förstå språk, li1eratur och kultur

M10 handleda eleven aO stärka sin språkmedvetenhet och 
aO iakOa situaLonsbundna variaLoner i språkbruket, egens-
kaper hos olika språk och lagbundenheter i svenskt tal- och 
skridspråk 

I4 K2, K4

M11 moLvera eleven aO mångsidigt sLda bekantskap med 
liOeratur och kultur, aO uppmuntra eleven aO läsa liOeratur 
skriven för barn och unga och aO dela med sig av sina lä-
supplevelser och aO bli en akLv biblioteksanvändare

I4 K2

M12 handleda eleven aO lägga märke Lll den kulturella 
mångfalden i skolan och i den övriga omgivningen, stödja 
elevens flerspråkiga och mulLkulturella idenLtet samt upp-
muntra eleven aO utnyOja och utveckla sin språkrepertoar

I4 K2, K4

A1 använda språket som stöd för allt lärande

M13 moLvera eleven aO stärka en posiLv uppfaOning om sig 
själv och siO säO aO använda och lära sig språk samt upp-
muntra eleven aO ställa upp mål för lärandet

I5 K1, K2, K7

M14 handleda eleven aO lägga märke Lll hur språk används i 
olika läroämnen

I5 K4, K7

M15 uppmuntra eleven aO utveckla kunskaper och språkliga 
medel för självstyrt arbete, informaLonssökning och för aO 
kunna strukturera informaLon självständigt och Lllsammans 
med andra

I5 K1, K6, K7
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värderingar och informaLonskällor i texter och aO bedöma informaLonens Lllförlitlighet. Eleverna övar aO 
uppfaOa delarna i en mening (sats, förhållandet mellan huvudord och bestämning, satsdel) som stöd för 
läsförståelsen. Eleverna klassificerar ord utgående från betydelse och form. Eleverna reflekterar över hur 
ordböjning påverkar betydelsen och lär sig hur man böjer verb i olika Ldsformer. Eleverna tränar aO beskri-
va, jämföra och reflektera över betydelser och hierarkier hos ord, synonymer, språkliga bilder, talesäO och 
begrepp. Eleverna ges också träning i aO ge akt på hur person och Ld uOrycks i en text. Ord- och 
begreppsförrådet vidgas.  

I3 A1 producera texter: Eleverna tränar aO skriva flytande, grunderna i aO producera och behandla texter 
samt behärskning av språknormer. Eleverna tränar både individuellt och Lllsammans med andra. Eleverna 
producerar för åldern lämpliga beräOande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter och 
tränar samLdigt ordförråd, fraseologi och språkliga strukturer. Eleverna bekantar sig med skrivprocessens 
faser och bearbetar texter uLfrån respons.  

I4 A1 förstå språk, li1eratur och kultur: Eleverna undersöker hur olika situaLoner och ämnen skapar varia-
Loner i språket genom aO iakOa kommunikaLonssituaLoner i skolan och på friLden samt hur variaLoner 
kommer Lll uOryck i olika typer av talade och skrivna texter. Eleverna reflekterar över betydelser hos ord, 
fraser och texter och bekantar sig samLdigt med olika säO aO klassificera dem. Eleverna bekantar sig med 
kännetecken för svenskt tal- och skridspråk. Eleverna lär sig centrala lagbundenheter i språket (ordklasser 
och satser, böjning av substanLv och verb, sammansäOning och avledning) och olika säO aO skapa betydel-
ser. Eleverna bekantar sig med skön- och faktaliOeratur, filmer och medietexter riktade Lll barn och unga 
och sLdar samLdigt bekantskap med biblioteket som en resurs. Eleverna bekantar sig också med nya och 
gamla arter av olika kulturtradiLoner som har anknytning Lll barnens och de ungas värld. 

I5 A1 använda språket som stöd för allt lärande: Eleverna lär sig aO dela upp läs-, skriv-, lyssnande- och 
talprocesser i mindre delar och aO träna delfärdigheter samt olika skriv- och lyssnartekniker. Eleverna tränar 
aO känna igen och använda vikLga begrepp och uOryck i olika läroämnen. I undervisningen används digitala 
verktyg för aO lära eleverna aO söka informaLon inom olika kunskapsområden och för aO eleverna ska lära 
sig utvärdera siO lärande i förhållande Lll målen för undervisningen. Eleverna vägleds aO handla eLskt med 
respekt för upphovsräO och integritet. I undervisningen stärks elevernas förmåga aO använda siO eget mo-
dersmål som eO 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 li1eratur 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömning  
i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunskaper/
vitsordet åOa

M1 handleda eleven aO 
stärka sin uOrycksförmåga 
och förmåga aO uOrycka 
sina åsikter samt lära ele-
ven aO agera konstrukLvt i 
kommunikaLonssituaLoner 
i skolan och i vardagen

I1 KommunikaLva färdighe-
ter och uOrycksförmåga 

Eleven deltar i olika kommunika-
LonssituaLoner, utnyOjar sina språk-
kunskaper och kan diskutera och ar-
beta utgående från olika teman och 
texter.  
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M2 moLvera eleven aO 
stärka förmågan aO kom-
municera öga mot öga 
samt färdigheterna aO lyss-
na på och förstå lärarens 
kommunikaLon och annan 
muntlig kommunikaLon

I1 Förmåga aO förstå texter 
och interagera i kommu-
nikaLonssituaLoner

Eleven förstår lärarens kommunika-
Lon och annat tal då en situaLon 
eller eO ämne är bekant eller då lära-
ren ger handledning. Eleven kan age-
ra ansikte mot ansikte i kommunika-
LonssituaLoner.  

M3 handleda eleven aO 
uOrycka sig mångsidigt 
både verbalt och icke-ver-
balt, aO utnyOja sin kreaL-
vitet och aO ta hänsyn Lll 
andra

I1 Förmåga aO använda 
olika uOryckssäO i kom-
munikaLonssituaLoner

Eleven uOrycker sig mångsidigt ge-
nom aO använda olika uOryckssäO 
och kan ta hänsyn Lll sin samtals-
part. 

A1 tolka texter

M4 handleda eleven aO 
utveckla en flytande 
läsförmåga samt aO använ-
da kunskap om textgenrer i 
textanalys och i bedömnin-
gen av informaLonens 
Lllförlitlighet, både på egen 
hand och Lllsammans med 
andra

I2 Förmåga aO läsa flytande 
samt förmåga aO använ-
da kunskaper om text-
genrer i tolkningen av 
texter

Eleven läser olika texter flytande. 
Eleven känner igen en beräOelse, en 
faktatext och en värderande text och 
tränar Lllämpning av kunskap om 
genretypiska drag i tolkningen och 
bedömningen av texter. 

M5 uppmuntra eleven aO 
utveckla sin förmåga aO 
tolka skrivna och talade 
texter genom aO utnyOja 
lässtrategier ändamålsen-
ligt i olika situaLoner

I2 Förmåga aO tolka texter Eleven deltar i olika situaLoner där 
språk används och har en förmåga 
aO tolka skrivna och talade texter.

M6 handleda eleven aO 
utveckla sin förmåga aO dra 
slutsatser om en texts be-
tydelser samt aO vidga re-
pertoaren av ord och 
begrepp

I2 Hur ord- och begrepps-
repertoaren vidgats samt 
förmåga aO dra slutsat-
ser om en texts betydel-
ser 

Eleven har en relaLvt stor ord- och 
begreppsrepertoar och kan idenLfie-
ra textbetydelser som kräver slutled-
ning.

M7 moLvera eleven aO 
utveckla förmågan aO pro-
ducera olika slags texter 
som behövs i vardagen och 
i skolan för hand och med 
tangentbord, både indivi-
duellt och Lllsammans med 
andra

I3 Förmåga aO använda 
kunskaper om textgenrer 
i produkLonen av texter, 
förmåga aO skriva för 
hand och med tangent-
bord 

Eleven kan under handledning an-
vända språk som kännetecknar be-
räOande, beskrivande och enkla ar-
gumenterande texter. Eleven kan 
skriva svenska för hand och har Ll-
lägnat sig färdigheter aO skriva med 
hjälp av tangentbord.
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M8 hjälpa eleven aO förd-
jupa förmågan aO planera 
och producera texter både 
självständigt och Lllsam-
mans med andra samt aO 
lära eleven aO göra mång-
sidigt bruk av ord och 
strukturer som behövs vid 
textprodukLon

I3 Förmåga aO producera 
texter 

Eleven kan skriva hela texter och 
uppvisar kännedom om räOskrivning 
i sina texter. Eleven behärskar rubrik-
säOning, styckeindelning och fäster 
uppmärksamhet vid ordval. 

M9 handleda eleven aO 
analysera och bedöma 
egna texter samt aO ut-
veckla färdigheterna aO ge 
och ta emot respons

I3 Förmåga aO  
bedöma texter och aO ge 
och ta emot respons 

Eleven kan bedöma sina egna texter, 
är medveten om styrkor och ut-
vecklingsbehov i siO skrivande och 
kan ge och ta emot respons. 

M10 handleda eleven aO 
stärka sin språkmedveten-
het och aO iakOa situa-
Lonsbundna variaLoner i 
språkbruket, egenskaper 
hos olika språk och lagbun-
denheter i svenskt tal- och 
skridspråk

I4 Förmåga aO 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 situaLoner. Eleven kan ge 
exempel på språk och dialekter i sin 
omgivning.   

M11 moLvera eleven aO 
mångsidigt sLda bekants-
kap med liOeratur och kul-
tur, aO uppmuntra eleven 
aO läsa liOeratur skriven för 
barn och unga och aO dela 
med sig av sina läsupple-
velser och aO bli en akLv 
biblioteksanvändare

I4 Kännedom om liOeratur 
och kultur 

Eleven läser barn- och ungdomsliOe-
ratur och kan delta i diskussioner om 
sina läsupplevelser och om övrig 
barn- och ungdomskultur.   

M12 handleda eleven aO 
lägga märke Lll den kultu-
rella mångfalden i skolan 
och i den övriga omgivnin-
gen, stödja elevens 
flerspråkiga och mulLkultu-
rella idenLtet samt upp-
muntra eleven aO utnyOja 
och utveckla sin språkre-
pertoar

I4 Förmåga aO reflektera 
över kulturell mångfald

Eleven kan beskriva flerspråkigheten 
och den kulturella mångfalden i siO 
eget liv och i sin omgivning. 
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SUOMI SAAMENKIELISILLE 

Suomi saamenkielisille -oppimäärä on tarkoiteOu niille oppilaille, jotka opiskelevat saamen kieltä ja kirjalli-
suuOa. Opetuksen tavoiOeena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukeminen ja edel-
lytysten luominen sille, eOä oppilas voi saavuOaa jatko-opinnoissa vaadiOavan kielitaidon molemmilla kielil-
lä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja saamenkielisessä yhteisössä. Paikallinen opetussuunni-
telma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää sovel-
taen. Opetussuunnitelman laadinnassa huomioidaan oppilaiden kielellinen ja kulOuurinen tausta sekä per-
heen ja muun ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehiOymiselle. 

RUOTSI SAAMENKIELISILLE  (SVENSKA FÖR SAMISKTALANDE) 

Lärokursen svenska för samisktalande är avsedd för elever som studerar samiska och liOeratur. Målet för 
undervisningen är aO stödja eleverna aO utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem förutsäOningar 
aO uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsäOs för fortsaOa studier och för aO fungera som 
jämbördiga medlemmar i den svenska och den samiska gemenskapen. Den lokala läroplanen utarbetas och 
den edersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen svenska och liOeratur. Lä-
roplanen utarbetas med hänsyn Lll elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfaOning fa-
miljen och den övriga omgivningen stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

SUOMI VIITTOMAKIELISILLE 
  
Suomi viiOomakielisille -oppimäärä on tarkoiteOu niille oppilaille, jotka opiskelevat viiOomakieltä ja kirjalli-
suuOa suomenkielisissä kouluissa. Opetuksen tavoiOeena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen 
kasvamisen tukeminen ja edellytysten luominen sille, eOä oppilas voi saavuOaa jatko-opinnoissa vaadiOavan 
kielitaidon molemmilla kielillä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja viiOomakielisessä yhteisössä. 
Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään suomen kieli ja kirjallisuus 

M13 moLvera eleven aO 
stärka en posiLv uppfaO-
ning om sig själv och siO 
säO aO använda och lära sig 
språk samt uppmuntra ele-
ven aO ställa upp mål för 
lärandet

I5 Förmåga aO ställa upp 
mål för lärandet

Eleven kan under handledning ställa 
upp mål för lärandet.  

M14 handleda eleven aO 
lägga märke Lll hur språk 
används i olika läroämnen

I5 Förmåga aO observera 
språket i olika läroämnen

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 aO 
utveckla kunskaper och 
språkliga medel för självs-
tyrt arbete, informaLons-
sökning och för aO kunna 
strukturera informaLon 
självständigt och Lllsam-
mans med andra

I5 Förmåga aO bygga upp 
en text och söka infor-
maLon

Eleven kan söka informaLon om eO 
visst ämne och producera en struktu-
rerad muntlig eller skridlig presenta-
Lon av ämnet självständigt eller i 
grupp. Eleven kan under handled-
ning välja eO säO aO söka informa-
Lon som är lämpligt med tanke på 
sammanhanget och ämnet. 



 348

ja/tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Tällöin myös oppilaan arvioinL määräytyy 
sen mukaan, kumman oppimäärän pohjalta suomi viiOomakielisille -oppimäärä on laadiOu. Opetussuunni-
telman laadinnassa huomioidaan oppilaiden kielellinen ja kulOuurinen tausta sekä perheen ja muun ympä-
ristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehiOymiselle. 

RUOTSI VIITTOMAKIELISILLE (SVENSKA FÖR TECKENSPRÅKIGA) 

Lärokursen svenska för teckenspråkiga är avsedd för elever som studerar teckenspråk och liOeratur i svenska 
skolor. Målet för undervisningen är aO stödja eleverna aO utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem 
förutsäOningar aO uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsäOs för fortsaOa studier och för aO 
fungera som jämbördiga medlemmar i den svenska och den teckenspråkiga gemenskapen. Den lokala lä-
roplanen utarbetas och den edersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen 
svenska och liOeratur och/eller svenska som andraspråk och liOeratur. Eleven bedöms också enligt den läro-
kurs som utgör grund för lärokursen svenska för teckenspråkiga. Läroplanen utarbetas med beaktande av 
elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfaOning familjen och den övriga omgivningen 
stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 

KIELIKASVATUS 
 
Kielitaidon kehiOyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-
tenssi kehiOyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-
teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyOö eri Llanteissa. Se vah-
vistaa oppilaiden kieliLetoisuuOa ja eri kielten rinnakkaista käyOöä sekä monilukutaidon kehiOymistä. Oppi-
laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyOämään kieli-
Ledon käsiOeitä teksLen tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyOävät eri 
kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-
via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarviOavaa Letoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan Ledostamaan sekä omaa eOä muiden kielellisten ja kulOuuristen idenLteegen moniker-
roksisuuOa. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 
tukee oppilaiden monikielisyyOä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyOämiä kieliä. Ope-
tus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää vähäistäkin kielitaitoaan roh-
keasL. Kielikasvatus edellyOää 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 koLmainen 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-op-
pimäärät.  Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina eri-
pituisia kielten oppimääriä. 

Toinen koLmainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi kolme oppimäärää: äidinkie-
lenomainen suomi ja ruotsi, ruotsin ja suomen pitkä eli A-oppimäärä sekä ruotsin ja suomen keskipitkä eli 
B1-oppimäärä. 
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Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun vieraan kielen ja 
saamen pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja 
laLnan lyhyet eli B2-oppimäärät.  

Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole kielikohtaista oppimääräku-
vausta. Opetuksen järjestäjä huolehLi tällöin kielikohtaisen sovelluksen laaLmisesta näiden perusteiden 
pohjalta. EnglanLin on laadiOu vain A-oppimäärä. Jos on tarpeen, voidaan paikallisesL laaLa englannin B1- 
tai B2- oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppimäärän perusteiden pohjalta. Perusteissa määritelty 
kehiOyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitus-
järjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laaLi ope-
tussuunnitelman noudaOaen näitä perusteita soveltuvin osin. 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI  
 
Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajaOelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opeOaja 
on kielen opeOaja. Kielten opiskelu edistää ajaOelutaitojen kehiOymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja 
-kulOuurisen idenLteeLn muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karOuessa myös 
vuorovaikutus- ja Ledonhankintataidot kehiOyvät. Kielten opiskelussa on runsaasL sijaa ilolle, leikillisyydelle 
ja luovuudelle. 

Ruotsin kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kieliLetoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnos-
tus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulOuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan 
viesLmään autengsissa ruotsinkielisissä ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden 
puhujia ja erilaisia kulOuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan 
erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintaLedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosL itseään 
kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumaOa, käsiOelemällä opetuksessa monipuolisesL erilaisia aiheita 
sekä käyOämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

Ruotsin kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoon-
panoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmis-
ten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viesLntäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdolli-
suuden toteuOaa kieltenopetusta autengsista Llanteista ja oppilaiden viesLntätarpeista lähLen. Opetus 
antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja akLiviseen vaikuOamiseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää niitä rohkeasL. Oppilaille 
annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesL ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-
tään niin, eOä myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset 
kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon teksLen valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten 
välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyOöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä Letoa. 

 
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 mahdollisesL myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-
määrä. 

A2-kielen vuosiviikkotunLen jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaiheOa.  
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Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 
  

Ruotsin kielen A-oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja 
Pohjoismaiden kielellisestä ja kulOuurisesta runsaudesta sekä suo-
men ja ruotsin asemasta kansalliskielinä  

S1 L2

T2 moLvoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulOuuritaus-
taansa sekä maailman kielellistä ja kulOuurista moninaisuuOa ja koh-
taamaan ihmisiä ilman arvoOavia ennakko-oletuksia.

S1 L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja eroOavia ilmiöi-
tä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja pääOelykyvyn  
kehiOymistä

S1 L1, L4

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa S1 L4, L5

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoiOeisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen

S2 L1, L7

T6 ohjata oppilasta oOamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan 
ja kannustaa oppilasta harjaannuOamaan kielitaitoaan rohkeasL ja 
myös Leto- ja viesLntäteknologiaa käyOäen sekä kokeilla, millaiset 
tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten 

S2 L5, L6

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaille Llaisuuksia harjoitella eri viesLntäkanavia 
käyOäen suullista ja kirjallista viesLntää ja vuorovaikutusta 

S3 L2, L4, L5, L7

T8 tukea oppilasta kielellisten viesLntästrategioiden käytössä S3 L2, L4

T9 auOaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyOöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan

S3 L2, L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuOuja ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasL Llaisuuksia harjoitella ikätasolle so-
pivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoiOamista kiinniOäen huomio-
ta myös ääntämiseen ja teksLn sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin

S3 L3, L4, L5, L7
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S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismais-
ten kielten ja kulOuurien piirteisiin ja sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin ero-
ja. Pohditaan omaa kieli- ja kulOuuritaustaa. 
Hankitaan Letoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä 
yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoiOaa, tehdään havaintoja sanojen lai-
nautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Harjoitellaan arvosta-
vaa kielenkäyOöä vuorovaikutusLlanteissa. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunniOelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja oOamaan vastaan 
palauteOa ja oOamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan te-
hokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden akLivista käyOöä omissa ilmaisuissa, 
muisLinpainamiskeinoja ja tuntemaOoman sanan merkityksen pääOelemistä asiayhteydestä. Totutellaan 
arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyOäen.  

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Ope-
tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoiOamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita 
ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vieOo 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 kielenkäyOötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehLminen, avun pyytäminen tai mielipiteen 
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten teksLen, kuten pienten tarinoiden, näytel-
mien, haastaOelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaaLvampia kielen-
käyOöLlanteita. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Ope-
tellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneegset merkit ja niiden ääntäminen. 

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Lei-
kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri viesLntäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 
ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kie-
lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-
tuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 
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ArvioinL ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille mahdollisuuden 
tulla Letoisiksi omista taidoistaan, kehiOää niitä ja painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuoli-
nen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOyviä oppi-
misvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan 
käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-
kan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää ruotsin kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arvioinLkritee-
reitä.  Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, eOä oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se koh-
distuu kaikkiin tavoiOeisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL 
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen.  

Ruotsin kielen A-oppimäärän arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanal-
lista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-
nen

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 kannustaa oppilasta kiin-
nostumaan lähiympäristön, 
Suomen ja Pohjoismaiden kie-
lellisestä ja kulOuurisesta run-
saudesta sekä suomen ja ruot-
sin asemasta kansalliskielinä  

S1 Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suo-
messa puhutaan ruotsia ja kuvailla 
Pohjoismaiden kielellistä moninaisuut-
ta 

T2 moLvoida oppilasta arvos-
tamaan omaa kieli- ja kulOuu-
ritaustaansa sekä maailman 
kielellistä ja kulOuurista moni-
naisuuOa 
ja kohtaamaan ihmisiä ilman 
arvoOavia ennakko-oletuksia 

S1 Kielellisen ja kulOuu-
risen moninaisuuden 
arvostaminen

Ei käytetä arvosanan muodostamisen 
perusteena. Oppilasta ohjataan poh-
Lmaan kokemuksiaan osana itsear-
vioinLa. 

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja erot-
tavia ilmiöitä sekä tukea oppi-
laan kielellisen uteliaisuuden 
ja pääOelykyvyn kehiOymistä

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin 
kielen ja äidinkielensä tai muun osaa-
mansa kielen rakenteellisista, sanastol-
lisista tai muista eroista ja yhtäläisyyk-
sistä. 

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 tavoiOeisiin ja luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, jossa tärkein-
tä on viesLn väliOyminen sekä 
kannustava yhdessä oppimi-
nen

S2 Tietoisuus tavoiOeista 
ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoit-
teita ja osallistuu ryhmän yhteisten 
tehtävien tekoon.
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T6 ohjata oppilasta oOamaan 
vastuuta omasta kielenopiske-
lustaan ja kannustaa oppilasta 
harjaannuOamaan kielitaito-
aan rohkeasL ja myös Leto- ja 
viesLntäteknologiaa käyOäen 
sekä kokeilla, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat kullekin 
parhaiten 

S2 Omien kielenopiske-
lutavoiOeiden aset-
taminen ja hyvien 
opiskelutoOumusten 
löytäminen 

Oppilas aseOaa tavoiOeita kielenopis-
kelulleen, harjoiOelee erilaisia tapoja 
opiskella kieliä käyOäen myös Leto- ja 
viesLntäteknologiaa, harjaannuOaa ja 
arvioi taitojaan 

Kehi1yvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A1.3 
T7 – T9

T7 järjestää oppilaalle Llai-
suuksia harjoitella eri viesLn-
täkanavia käyOäen suullista ja 
kirjallista viesLntää ja vuoro-
vaikutusta 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa Llanteissa

Oppilas selviytyy monista ruLinin-
omaisista viesLntäLlanteista tukeu-
tuen joskus viesLntäkumppaniin.   

T8 tukea oppilasta kielellisten 
viesLntästrategioiden käytössä

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu viesLntään, muOa 
tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppi-
las osaa reagoida suppein sanallisin 
ilmauksin, pienin elein (esim. nyök-
käämällä), äännähdyksin, tai muunlai-
sella minimipalauOeella. Oppilas jou-
tuu pyytämään selvennystä tai toistoa 
hyvin usein.

T9 auOaa oppilasta laajenta-
maan kohteliaaseen kielen-
käyOöön kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan

S3 ViesLnnän kulOuuri-
nen sopivuus 

Oppilas osaa käyOää yleisimpiä kohte-
liaaseen kielenkäyOöön kuuluvia il-
mauksia monissa ruLininomaisissa 
sosiaalisissa Llanteissa.   

Kehi1yvä kielitaito, taito tul-
kita tekstejä

Taitotaso A1.3

T10 rohkaista oppilasta tulkit-
semaan ikätasolleen sopivia ja 
itseään kiinnostavia puhuOuja 
ja kirjoiteOuja tekstejä 

S3 TeksLen tulkintatai-
dot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää 
kirjoiteOua teksLä ja hidasta puheOa 
asiayhteyden tukemana. Oppilas pys-
tyy löytämään tarvitsemansa yksinker-
taisen Ledon lyhyestä teksLstä.

Kehi1yvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

Taitotaso A1.2

T11 tarjota oppilaalle runsaas-
L Llaisuuksia harjoitella ikäta-
solle sopivaa pienimuotoista 
puhumista ja kirjoiOamista 
kiinniOäen huomiota myös 
ääntämiseen ja teksLn sisällön 
kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin 
tutuista ja itselleen tärkeistä asioista 
käyOäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 
kirjoiOaa muutaman lyhyen lauseen 
harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää 
useimmat harjoitellut ilmaisut ymmär-
reOäväsL. Oppilas hallitsee hyvin sup-
pean perussanaston ja muutaman L-
lannesidonnaisen ilmauksen sekä pe-
ruskieliopin aineksia.
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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 mahdollisesL myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-
määrä.   

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 
  

Ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja 
entuudestaan tuOujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja.   

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 auOaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa 
kielten keskinäisestä suhteesta 

S1 L1, L2, L4

T2 tutustuOaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä 
sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen

S1 L2

Kieltenopiskelutaidot

T3 ohjata oppilasta harjaannuOamaan viesLnnällisiä taitojaan salli-
vassa opiskeluilmapiirissä ja myös Leto- ja viesLntäteknologiaa käyt-
täen sekä oOamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamis-
taan

S2 L1, L5, L3

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elini-
käistä oppimista ja oman kielivarannon karOumista ja rohkaista 
ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämi-
seen myös koulun ulkopuolella 

S2 L3, L5

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 ohjata oppilasta harjoiOelemaan erilaisia, erityisesL suullisia vies-
LntäLlanteita

S3 L4

T6 rohkaista oppilasta käyOämään viesLnsä perille saamiseksi mo-
nenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarviOaessa tois-
toa ja hidastusta

S3 L4

T7 ohjata oppilasta harjoiOelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauk-
sia

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8 rohkaista oppilasta oOamaan selvää Llanneyhteyden avulla hel-
posL ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoite-
tusta teksLstä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T9 tarjota oppilaalle runsaasL Llaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoiOamista

S3 L4
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S2 Kielenopiskelutaidot: Asetetaan tavoiOeita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruot-
sin taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyOää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa 
arkisissa yhteyksissä.  

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Sa-
nastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, har-
rastukset ja vapaa-ajan vieOo. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan 
ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneegset merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitel-
laan erilaisia vuorovaikutusLlanteita.  

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6   

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Lei-
kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri viesLntäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 
ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kie-
lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-
tuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

ArvioinL ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden 
painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa 
osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielelli-
sesL erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-
kan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää ruotsin kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arvioinLkri-
teereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, eOä oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös 
itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja eOä arvioinL kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoiOeisiin. Arvioinnissa ote-
taan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen.  

Ruotsin kielen B1-oppimäärän arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-
nallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten  
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Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 AuOaa oppilasta jäsentämään 
käsitystään kaikkien osaamiensa 
kielten keskinäisistä suhteista 

S1 Kielten keskinäissuh-
teiden hahmoOami-
nen

Oppilas osaa kuvata, mihin kieli-
kunLin hänen osaamansa ja 
opiskelemansa kielet kuuluvat.

T2 tutustuOaa oppilas suomen ja 
ruotsin asemaan kansalliskielinä 
sekä ruotsin kielen vaikutukseen 
suomen kieleen

S1 Ruotsin kielen aseman 
ja merkityksen tunte-
minen Suomessa

Oppilas osaa nimetä syitä, joiden 
vuoksi Suomessa käytetään ruot-
sia ja mainita ruotsista suomeen 
lainautuneita sanoja.

Kielenopiskelutaidot

T3ohjata oppilasta harjaannut-
tamaan viesLnnällisiä taitojaan 
sallivassa opiskeluilmapiirissä ja 
Leto- ja viesLntäteknologiaa 
käyOäen sekä oOamaan vastuuta 
opiskelustaan ja arvioimaan 
osaamistaan

S2 Toiminta opiskeluLlan-
teessa

Oppilas harjaannuOaa ruotsin 
taitoaan ryhmässä myös Leto- ja 
viesLntäteknologiaa käyOäen, 
huolehLi koLtehtävistään sekä 
osallistuu ryhmän työskentelyyn 
myönteisellä tavalla. Oppilas 
osaa arvioida ruotsin taitonsa 
kehiOymistä suhteellisen realisL-
sesL.

T4 rohkaista oppilaita näkemään 
ruotsin taito tärkeänä osana eli-
nikäistä oppimista ja oman kieli-
varannon karOumista ja rohkais-
ta ruotsinkielisten oppimisympä-
ristöjen löytämiseen ja hyödyn-
tämiseen myös koulun ulkopuo-
lella 

S2 Ruotsin kielen käyOö-
alueiden ja –mahdolli-
suuksien tunnistami-
nen omassa elämässä

Oppilas osaa mainita joitakin 
ruotsin kielen käyOöalueita ja 
-mahdollisuuksia.

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa

Taitotaso: A1.2

T5 ohjata oppilasta harjoiOele-
maan erilaisia, erityisesL suullisia 
viesLntäLlanteita

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa Llanteissa

Oppilas selviytyy satunnaisesL 
yleisimmin toistuvista, ruLinin-
omaisista viesLntäLlanteista tu-
keutuen vielä enimmäkseen vies-
Lntäkumppaniin.  

T6 rohkaista oppilasta käyOä-
mään viesLnsä perille saamiseksi 
monenlaisia, myös ei-kielellisiä 
keinoja ja pyytämään tarviOaessa 
toistoa ja hidastusta

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas tukeutuu viesLnnässään 
kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja 
ilmauksiin. Oppilas tarvitsee pal-
jon apukeinoja ja osaa pyytää 
toistamista tai hidastamista.

T7 ohjata oppilasta harjoiOele-
maan erilaisia kohteliaisuuden 
ilmauksia

S3 ViesLnnän kulOuuri-
nen sopivuus

Oppilas osaa käyOää muutamia 
kaikkein yleisimpiä kielelle omi-
naisia kohteliaisuuden ilmauksia 
ruLininomaisissa sosiaalisissa 
kontakteissa. 

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä

Taitotaso A1.2
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TOINEN KOTIMAINEN KIELI, SUOMI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 (FINSKA SOM AN-
DRA INHEMSKA SPRÅK, 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 eO gemensamt A1-språk, det följande eO A2-språk (frivillig, lång lärokurs) eller B1-språk. 

ÅrsveckoLmmarna 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   

T8 rohkaista oppilasta oOamaan 
selvää Llanneyhteyden avulla 
helposL ennakoitavasta ja ikäta-
solleen sopivasta puheesta tai 
kirjoitetusta teksLstä

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää harjoiteltua, 
tuOua sanastoa ja ilmaisuja sisäl-
tävää muutaman sanan miOaista 
kirjoiteOua teksLä ja hidasta pu-
heOa. Oppilas tunnistaa teksLstä 
yksiOäisiä Letoja.

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa 
tekstejä

Taitotaso A1.1

T9 tarjota oppilaalle runsaasL 
Llaisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa hyvin pienimuotoista 
puhumista ja kirjoiOamista

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot

Oppilas osaa ilmaista itseään 
puheessa hyvin suppeasL käyt-
täen harjoiteltuja sanoja ja ope-
teltuja vakioilmaisuja. Oppilas 
ääntää joitakin harjoiteltuja il-
mauksia ymmärreOäväsL. Oppi-
las osaa kirjoiOaa joitakin erillisiä 
sanoja ja sanontoja.

Mål för undervisningen Innehåll som ank-
nyter Lll målen

Kompetens som 
målet anknyter Lll

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

M1 uppmuntra eleven aO lägga märke Lll finskan och dess 
kulturella mångfald i omgivningen, väcka intresse för finska 
och moLvera hen aO värdesäOa svenskans och finskans 
ställning som naLonalspråk

I1 K2

M2 moLvera eleven aO värdesäOa sin egen språkliga och 
kulturella bakgrund och den språkliga och kulturella mång-
falden i världen samt aO bemöta människor fördomsfriO 

I1 K2

M3 vägleda eleven aO lägga märke Lll vad som förenar res-
pekLve skiljer olika språk åt samt stödja hen aO utveckla 
språklig nyfikenhet och medvetenhet

I1 K1, K4

M4 handleda eleven aO hiOa finskspråkigt material I1 K4, K5

Färdigheter för språkstudier



 358

Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för A-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: AO bekanta sig med talad finska i klassen, skolan eller om-
givningen. AO fundera över sin egen språkliga och kulturella bakgrund. AO inhämta kunskap och diskutera 
om Finlands naLonalspråk och minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. AO lyssna 
på olika former av talad finska och bekanta sig med olika former av skriven finska. AO diskutera och fundera 
över hur man kan kommunicera om man endast har ringa kunskaper i eO språk. AO träna arLgt språkbruk i 
olika kommunikaLonssituaLoner. 

I2 Färdigheter för språkstudier: AO Lllsammans lära sig planera arbetet, aO ge och ta emot respons och aO 
ta ansvar. AO vägleda eleven aO lägga märke Lll finskan runt omkring sig. AO lära sig effekLva säO aO stude-
ra språk, som t.ex. aO använda nya ord och strukturer i olika egna sammanhang, aO öva sig i studieteknik 
och aO lära sig härleda ords betydelse ur en kontext. AO vänja sig vid aO utvärdera sina språkkunskaper t.ex. 
genom aO använda den Europeiska språkporzolion. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga a1 kommunicera, förmåga a1 tolka texter, förmåga a1 producera tex-
ter: AO lära sig aO lyssna, tala, läsa och skriva på finska och aO behandla olika teman som bl.a. jag själv, min 
familj, mina vänner, skolan, friLdsintressen och friLdssysslor och om livet i finskspråkiga miljöer. Teman ska 
också väljas Lllsammans. Innehållet väljs med beaktande av elevernas dagliga omgivning, intressen och ak-
tualitet och utgående från perspekLvet jag, vi och vårt samhälle. AO använda språket för olika syden, som 
t.ex. aO hälsa, be om hjälp eller uOrycka en åsikt. AO lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika 
typer av texter, som t.ex. kortare beräOelser, skådespel, intervjuer och sångtexter. AO erbjuda eleven möj-

M5 Lllsammans gå igenom målen för undervisningen och 
skapa en Lllåtande studieatmosfär som stöder och upp-
muntrar eleverna aO lära sig och lära av varandra

I2 K1, K7

M6 handleda eleven aO ta ansvar för sina språkstudier och 
modigt öva sina kunskaper i finska, också med hjälp av digi-
tala verktyg, samt aO få insikt i vilket säO aO lära sig språk 
som bäst passar var och en

I2 K5, K6

Växande språkkunskap, förmåga a1 kommunicera

M7 ordna Lllfällen där eleven med hjälp av olika medier får 
träna muntlig och skridlig kommunikaLon 

I3 K2, K4, K5, K7

M8 handleda eleven i aO använda sig av språkliga kommuni-
kaLonsstrategier

I3 K2, K4

M9 hjälpa eleven aO öka sin kännedom om uOryck som kan 
användas i och som hör Lll arLgt språkbruk

I3 K2, K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 tolka texter

M10 uppmuntra eleven aO tolka för sig själv och sin ål-
dersgrupp lämpliga och intressanta muntliga och skridliga 
texter

I3 K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 producera texter

M11 ge eleven många möjligheter aO öva sig i aO tala och 
skriva i för åldern lämpliga situaLoner och i deOa samman-
hang fästa uppmärksamhet vid uOal och vid strukturer som 
är relevanta för textens innehåll

I3 K3, K4, K5, K7
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lighet aO öva sig i aO använda finska också i språkligt mer krävande situaLoner. AO lära sig hiOa finskspråkigt 
material i omgivningen, på nätet, i bibliotek osv. AO träna uOal, betoning av ord, satsbetoning, talrytm och 
intonaLon. 

Mål för lärmiljöer och arbetssä1 i A-lärokursen i finska i årskurs 3–6  
 
Målet är aO språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant som möjligt för eleverna. Arbetet ska 
även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande Lllsammans i olika typer av lärmiljöer. För aO 
uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 
hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet aO testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta 
sina agtyder. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Ele-
verna ska uppmuntras aO vara akLva och ta självständigt ansvar för siO lärande med hjälp av den Europeiska 
språkporzolion 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 allLd 
när det är möjligt. 

Handledning, differen0ering och stöd i A-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

Eleverna ska uppmuntras aO modigt använda sina språkkunskaper. GoO om kommunikaLva övningar stödjer 
utvecklingen av elevernas språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras aO studera andra språk som sko-
lan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så aO 
den erbjuder Lllräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan språket från Ldigare. 

Bedömning av elevernas lärande i A-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet aO bli medvetna om sina kunskaper, aO utveckla dem 
och aO uOrycka sig på för dem naturliga säO. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvå-
righeter i språk, eller annars har eO annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter aO visa sina kunskaper. 
Den Europeiska språkporzolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller eO siffervitsord i finska genom aO bedöma elevernas kunskaper i 
relaLon Lll målen i den lokala läroplanen. För aO definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska 
läraren använda de naLonella bedömningskriterierna i A-lärokursen i finska. För aO studierna ska framskrida 
är det vikLgt aO bedömningen sker på många olika säO och aO den beaktar alla mål. Bedömningen ska rikta 
sig Lll 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 kunskaper/
vitsordet åOa

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet
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M1 uppmuntra eleven aO 
lägga märke Lll finskan 
och dess kulturella mång-
fald i omgivningen, väcka 
intresse för finska och mo-
Lvera hen aO värdesäOa 
svenskans och finskans 
ställning som naLo-
nalspråk

I1 Förmåga aO gestalta den 
språkliga miljön

Eleven kan nämna orsaker Lll varför 
man talar svenska och finska i Fin-
land.

M2 moLvera eleven aO 
värdesäOa sin egen 
språkliga och kulturella 
bakgrund och aO bemöta 
människor fördomsfriO 

I1 Används inte som bedömningsgrund. 
Eleven handleds aO som en del av 
självbedömningen reflektera över 
sina egna erfarenheter 

M3 vägleda eleven aO 
lägga märke Lll vad som 
förenar respekLve skiljer 
olika språk åt samt stödja 
hen aO utveckla språklig 
nyfikenhet och medve-
tenhet

I1 Språklig medvetenhet Eleven uppfaOar likheter och olikhe-
ter i t.ex. strukturer, ordförråd och 
betydelser mellan finskan och mo-
dersmålet eller andra språk hen kan.

M4 handleda eleven aO 
hiOa finskspråkigt material

I1 Förmåga aO iakOa finska 
språket i omgivningen

Eleven kan beskriva i vilka samman-
hang man kan läsa och höra finska.

Färdigheter för språkstu-
dier

M5 Lllsammans gå ige-
nom målen för undervis-
ningen och skapa en Lllå-
tande studieatmosfär som 
stöder och uppmuntrar 
eleverna aO lära sig och 
lära av varandra

I2 Kännedom om målen för 
undervisningen och om 
hur man arbetar som 
grupp

Eleven kan beskriva målen för un-
dervisningen och deltar i gemen-
samma arbetsuppgider.

M6 handleda eleven aO ta 
ansvar för sina språkstu-
dier och modigt öva sina 
kunskaper i finska, också 
med hjälp av digitala verk-
tyg, samt aO få insikt i vil-
ket säO aO lära sig språk 
som bäst passar var och 
en 

I2 Förmåga aO ställa upp mål 
för sina språkstudier och 
aO hiOa väl fungerande 
studiemetoder

Eleven ställer upp mål för sina 
språkstudier, övar sig i olika säO aO 
lära sig språk också med hjälp av di-
gitala verktyg och utvecklar och ut-
värderar sina kunskaper.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 kommunicera

Kunskapsnivå A2.1

M7 ordna Lllfällen där 
eleven med hjälp av olika 
medier får träna muntlig 
och skridlig kommunika-
Lon

I3 Förmåga aO kommunicera 
i olika situaLoner

Eleven kan utbyta tankar eller infor-
maLon i bekanta och vardagliga si-
tuaLoner och stundtals hålla igång 
en konversaLon.
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TOINEN KOTIMAINEN KIELI, SUOMI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3–6  (FINSKA SOM 
ANDRA INHEMSKA SPRÅK, 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 eO gemensamt A1-språk, det följande eO A2-språk (frivillig, lång lärokurs) eller B1-språk. 

Mål för undervisningen i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6 

M8 handleda eleven i aO 
använda sig av språkliga 
kommunikaLonsstrategier 

I3 Förmåga aO använda 
kommunikaLonsstrategier

Eleven deltar i allt högre grad i kom-
munikaLon. Använder mera sällan 
nonverbala uOryck. Måste ganska 
oda be samtalspartnern upprepa 
eller förtydliga. Kan i någon mån ut-
nyOja samtalspartnerns uOryck i sin 
egen kommunikaLon.

M9 hjälpa eleven aO öka 
sin kännedom om uOryck 
som kan användas i och 
som hör Lll arLgt språk-
bruk

I3 Kulturellt lämpligt språk-
bruk 

Eleven klarar av korta sociala situa-
Loner. Kan använda de vanligaste 
arLga hälsnings- och Llltalsfraserna 
samt arLgt framföra Lll exempel 
önskemål, invitaLoner, förslag och 
ursäkter och besvara sådana.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 tolka texter 

Kunskapsnivå A2.1

M10 uppmuntra eleven 
aO tolka för sig själv och 
sin åldersgrupp lämpliga 
och intressanta muntliga 
och skridliga texter

I3 Förmåga aO tolka texter Eleven förstår texter som innehåller 
enkla, bekanta ord och uOryck samt 
tydligt tal. Förstår det centrala in-
nehållet i korta, enkla budskap som 
intresserar hen och grundtankarna i 
en förutsägbar text som innehåller 
eO bekant ordförråd. Klarar mycket 
enkel slutledning med hjälp av kon-
texten.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 producera 
texter

Kunskapsnivå A1.3

M11 ge eleven många 
möjligheter aO öva sig i aO 
tala och skriva i för åldern 
lämpliga situaLoner och i 
deOa sammanhang fästa 
uppmärksamhet vid uOal 
och vid strukturer som är 
relevanta för textens in-
nehåll 

I3 Förmåga aO producera 
texter

Eleven behärskar en begränsad 
mängd korta, inövade uOryck, det 
mest centrala ordförrådet och grund-
läggande satsstrukturer. Kan med 
hjälp av eO begränsat uOrycksförråd 
beräOa om vardagliga och för hen 
vikLga saker samt skriva enkla med-
delanden. UOalar inövade uOryck 
begripligt.
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Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: AO analysera och jämföra de vikLgaste likheterna och skill-
naderna mellan finska och andra språk som är bekanta från Ldigare. AO t.ex. med hjälp av digitala verktyg 
bekanta sig med Finlands och Sveriges gemensamma historia ur språklig synvinkel och med några av fins-
kans släktspråk. 

I2 Färdigheter för språkstudier: AO ställa upp mål och planera arbetet gemensamt. AO ta reda på var kuns-
kaper i finska behövs och används. AO lära sig iakOa hur finskan syns i olika vardagliga sammanhang. 

Mål för undervisningen Innehåll som ank-
nyter Lll målen

Kompetens som 
målet anknyter Lll

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

M1 hjälpa eleven aO forma sin uppfaOning om det inbördes 
sambandet mellan alla språk hen studerar 

I1 K1, K2, K4

M2 hjälpa eleven aO se historiska och kulturella berörings-
punkter mellan Finland och Sverige och aO bekanta sig med 
finskans och svenskans ställning som naLonalspråk

I1 K2

Färdigheter för språkstudier

M3 ge eleven möjligheter aO också med hjälp av digitala 
verktyg träna sina kommunikaLva färdigheter i en Lllåtande 
studieatmosfär, aO ta ansvar för sina studier och aO utvärde-
ra sina kunskaper

I2 K1, K3, K5, 

M4 uppmuntra eleven aO se kunskaper i finska som en vikLg 
del av livslångt lärande och utökade språkresurser och upp-
muntra hen aO söka och utnyOja finska lärmiljöer också 
utanför skolan

I2 K3, K5

Växande språkkunskap, förmåga a1 kommunicera

M5 handleda eleven aO mångsidigt träna huvudsakligen 
muntlig kommunikaLon

I3 K4

M6 uppmuntra eleven aO använda olika, också non-verbala 
LllvägagångssäO för aO nå fram med siO budskap och aO vid 
behov i en muntlig kommunikaLonssituaLon be om upprep-
ning eller långsammare tempo

I3 K4

M7 handleda eleven aO öva sig i olika arLghetsfraser I3 K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 tolka texter

M8 uppmuntra eleven aO med hjälp av kontexten få insikt i 
innehållet i tal eller text som är förutsägbara och för ål-
dersgruppen vanliga eller lämpliga 

I3 K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 producera texter

M9 ge eleven många möjligheter aO öva sig i aO tala och 
skriva i mycket enkla och för åldern relevanta situaLoner 

I3 K4
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I3 Växande språkkunskap: förmåga a1 kommunicera, förmåga a1 tolka texter, förmåga a1 producera tex-
ter: AO lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer av teman som bl.a. jag själv, min familj, 
mina vänner, skolan, friLdsintressen och friLdssysslor. AO Lllsammans med eleverna välja för dem intres-
santa temaområden för språkanvändningen.  AO lära sig de vikLgaste finska foneLska tecknen som avviker 
från svenskan eller något annat modersmål och kunna uOala dem naturligt. AO träna olika kommunika-
LonssituaLoner. 

Mål för lärmiljöer och arbetssä1 i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

Målet är aO språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 
även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande Lllsammans i olika typer av lärmiljöer. För aO 
uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 
hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet aO testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta 
agtyder. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna 
ska uppmuntras aO vara akLva och ta självständigt ansvar för siO lärande med hjälp av den Europeiska 
språkporzolion 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 allLd 
när det är möjligt. 

Handledning, differen0ering och stöd i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6 

Eleverna ska i språkundervisningen uppmuntras aO modigt använda sina språkkunskaper. GoO om kommu-
nikaLva övningar stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras aO stude-
ra andra språk som skolan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisnin-
gen ska planeras så aO den erbjuder Lllräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller 
kan språket från Ldigare. 
  
Bedömning av elevernas lärande i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet aO bli medvetna om sina kunskaper, aO utveckla dem 
och aO uOrycka sig på för dem naturliga säO. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvå-
righeter i språk, eller annars har eO annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter aO visa sina kunskaper. 
Den Europeiska språkporzolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen.  

Läraren ska ge en verbal bedömning eller eO siffervitsord i finska genom aO bedöma elevernas kunskaper i 
relaLon Lll målen i den lokala läroplanen. För aO definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska 
läraren använda de naLonella bedömningskriterierna i B1-lärokursen i finska. För aO studierna ska framskri-
da är det vikLgt aO bedömningen sker på många olika säO och aO den beaktar alla mål. Bedömningen ska 
rikta sig Lll samtliga innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska referensra-
men 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 B1-lärokursen i finska 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen  
i läroämnet

Kunskapskrav för goda kuns-
kaper/vitsordet åOa

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet
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M1 hjälpa eleven aO forma sin 
uppfaOning om det inbördes 
sambandet mellan alla språk 
hen studerar

I1 Förmåga aO uppfaOa 
inbördes samband mellan 
olika språk

Eleven har en uppfaOning om 
finskans släktspråk och kan 
nämna något av dessa samt ge 
exempel på finska lånord.

M2 hjälpa eleven aO se histo-
riska och kulturella berörings-
punkter mellan Finland och 
Sverige och aO bekanta sig 
med finskans och svenskans 
ställning som naLonalspråk

I1 Kännedom om finskans 
ställning och betydelse i 
Finland

Eleven kan nämna några orsa-
ker Lll varför det talas finska 
och svenska i Finland.

Färdigheter för språkstudier

M3 ge eleven möjligheter aO 
också med hjälp av digitala 
verktyg träna sina kommunika-
Lva färdigheter i en Lllåtande 
studieatmosfär, aO ta ansvar 
för sina studier och aO utvär-
dera sina kunskaper

I2 Förmåga aO agera i under-
visningssituaLonen 

Eleven tränar sina kunskaper i 
finska Lllsammans med grup-
pen också med hjälp av digita-
la verktyg, tar ansvar för sina 
hemuppgider och deltar på eO 
Lllmötesgående säO i arbetet i 
gruppen. Eleven kan utvärdera 
sina kunskaper i finska relaLvt 
realisLskt.

M4 uppmuntra eleven aO se 
kunskaper i finska som en vik-
Lg del av livslångt lärande och 
utökade språkresurser och 
uppmuntra hen aO söka och 
utnyOja finska lärmiljöer också 
utanför skolan

I2 Förmåga aO fastställa i vilka 
sammanhang finska an-
vänds i det egna livet

Eleven kan nämna några sam-
manhang där finska används. 

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 kommunicera

Kunskapsnivå A1.2

M5 handleda eleven aO mång-
sidigt träna huvudsakligen 
muntlig kommunikaLon

I3 Förmåga aO kommunicera i 
olika situaLoner

Eleven klarar sporadiskt av 
oda återkommande ruLnmäs-
siga kommunikaLonssituaLo-
ner men tar för det mesta 
ännu stöd av sin samtalspart-
ner.

M6 uppmuntra eleven aO an-
vända olika, också non-verbala 
LllvägagångssäO för aO nå 
fram med siO budskap och aO 
vid behov i en muntlig kom-
munikaLonssituaLon be om 
upprepning eller långsammare 
tempo

I3 Förmåga aO använda kom-
munikaLonsstrategier

Eleven använder sig av det 
mest centrala ord- och uO-
rycksförrådet i sin kommunika-
Lon. Behöver mycket hjälp-
medel. Kan be samtalspart-
nern aO upprepa eller tala 
långsammare.

M7 handleda eleven aO öva 
sig i olika arLghetsfraser

I3 Kulturellt lämpligt språk-
bruk

Eleven kan använda några av 
de vanligaste arLghetsfraserna 
på språket i ruLnmässiga 
sociala sammanhang.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 tolka texter 

Kunskapsnivå A1.2
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RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN RUOTSI -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 mahdollisesL myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimää-
rä.   

 Äidinkielenomaisessa ruotsin kielen opetuksessa kaksikieliset oppilaat saavat mahdollisuuden pohLa ja sy-
ventää ruotsin kielen taitoaan ja ruotsinkielisen kulOuurin erityispiirteiden tuntemustaan.  

Äidinkielenomaisen ruotsin kielen opetus toteutetaan A1- tai A2- kielen opetuksena ja samoin vähimmäis-
tunLmäärin kuin A1- ja A2- kieli. A2-kielen vuosiviikkotunLen jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosi-
luokan nivelvaiheOa. 

Äidinkielenomainen ruotsi -oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 
  

M8 uppmuntra eleven aO med 
hjälp av kontexten få insikt i 
innehållet i tal eller text som 
är förutsägbara och för ål-
dersgruppen vanliga eller 
lämpliga

I3 Förmåga aO tolka texter Eleven förstår skriven text 
bestående av några ord och 
långsamt tal som innehåller 
inövade, bekanta ord och uO-
ryck. Kan urskilja enskilda fakta 
i en text.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 producera texter

Kunskapsnivå A1.1

M9 ge eleven många möjlighe-
ter aO öva sig i aO tala och 
skriva i mycket enkla och för 
åldern relevanta situaLoner

I3 Förmåga aO producera tex-
ter

Eleven kan uOrycka sig mycket 
korzaOat i tal med hjälp av 
inövade ord och inlärda stan-
darduOryck. UOalar några inö-
vade uOryck begripligt. Kan 
skriva några enskilda ord och 
uOryck.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan Suomen ja Pohjoismaiden 
kielellisestä ja kulOuurisesta runsaudesta, auOaa oppilasta löytä-
mään omaa oppimistaan tukevaa ruotsinkielistä materiaalia sekä 
ohjata oppilasta kiinniOämään huomiota ruotsinkielisen kulOuurin 
erityispiirteisiin 

S1 L2

T2 moLvoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulOuuritaus-
taansa, suomen ja ruotsin asemaa kansalliskielinä ja kohtaamaan 
ihmisiä ilman arvoOavia ennakko-oletuksia 

S1 L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja eroOavia ilmiöi-
tä sekä heräOää oppilaan uteliaisuus omaa kaksi- tai monikielisyyt-
tään ja kaksikulOuurisuuOaan kohtaan

S1 L1, L4

Kielenopiskelutaidot
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Äidinkielenomainen ruotsi -oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluo-
killa 3-6  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismais-
ten kielten ja kulOuurien piirteisiin ja sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin va-
riangen eroja. Pohditaan omaa kieli- ja kulOuuritaustaa. Pohditaan omaa kaksikielistä kulOuuri-idenLteet-
Lä. Hankitaan Letoa 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 kehiOää omaa kielitaitoaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyOöä erilaisissa vuorovaikutusLlanteissa. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunniOelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja oOamaan vastaan 
palauteOa ja oOamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään (esim. Ledotus-
välineet, neg) hyödyntämään sitä ja kehiOämään omaa ruotsin taitoaan sen avulla. Opetellaan tehokkaita 
kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden akLivista käyOöä omissa ilmaisuissa, muisLinpai-
namiskeinoja, tuntemaOoman sanan merkityksen pääOelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan 
omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyOäen. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Ope-
tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoiOamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita 

T4 tutustua yhdessä opetuksen tavoiOeisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen

S2 L1, L7

T5 ohjata oppilasta oOamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan 
myös Leto- ja viesLntäteknologiaa käyOäen ja kannustaa oppilasta 
harjaannuOamaan kielitaitoaan monipuolisesL ja akLivisesL esimer-
kiksi etsimällä itseään kiinnostavaa ruotsinkielistä aineistoa 

S2 L6

Kehi1yvä 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 aloiOeellisuuOa viesLnnässä, kompensaaLokeino-
jen käytössä ja merkitysneuvoOelun käymisessä

S3 L2, L4

T8 auOaa oppilasta tunnistamaan viesLnnän kulOuurisia piirteitä ja 
tukea oppilaan rakentavaa kulOuurienvälistä viesLntää

S3 L2

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia 
itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisis-
ta lähteistä sekä tulkita niitä käyOäen erilaisia strategioita

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T10 ohjata oppilasta tuoOamaan jokapäiväiseen elämään liiOyviä 
tekstejä ja opeOelemaan myös tulkiOavien teksLen käyOämistä tuot-
tamiseen, jakamiseen ja julkaisemiseen, perustason ja hiukan vaaL-
vampienkin rakenteiden hallintaan

S3 L4
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ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vieOo 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 kielenkäyOötarkoituksia. Sanastoa 
ja rakenteita opetellaan monenlaisten teksLen yhteydessä. Sisältöjen valinnassa edistetään oppilaiden kieli-
taidon kehiOymistä oOaen huomioon oppilaiden kaksikielinen ja kaksikulOuurinen tausta. Opetellaan löy-
tämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, ja niin edelleen. 

Äidinkielenomainen ruotsi -oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluo-
kalla 3-6  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Lei-
kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri viesLntäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 
ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kie-
lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat saavat Llaisuuksia tutustua pohjoismaisiin verkostoihin. 
Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki äidinkielenomainen ruotsi -oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan monipuolisesL ja rohkeasL, laajentamaan sanavarastoaan, 
omaksumaan uusia käsiOeitä, pukemaan ajatuksiaan sanoiksi ja kehiOämään vuorovaikutustaitojaan. Oppi-
laita kannustetaan lukemaan kirjallisuuOa ja muita omalle kielitaidon tasolleen sopivia tekstejä, heitä ohja-
taan soveltamaan luetunymmärtämisstrategioita, käyOämään sopivia opiskelustrategioita ja tunnistamaan 
omia vahvuuksiaan. ViesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden kielitaidon kehiOymistä.  Oppilaille, joilla on 
kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa haasteita myös 
nopeammin edistyville. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 äidinkielenomainen ruotsi -oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

ArvioinL on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla Letoisiksi omista taidoistaan, 
kehiOää niitä ja painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja tai osoiOaa informaalin oppimisen kauOa han-
kiOua osaamista. Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla 
on kieleen liiOyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat. Arvioinnis-
sa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-
kan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää ruotsin kielen valtakunnallisia arvioinLkriteereitä.  Opin-
noissa edistymisen kannalta on keskeistä, eOä oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin 
arvioitaviin tavoiOeisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perus-
tuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa ote-
taan huomioon, eOä viitekehys on tarkoiteOu vieraiden kielen osaamisen arvioinLin ja eOä äidinkielen-
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omaista oppimäärää opiskelevien oppilaiden ruotsin kielen suullinen taito on varsin hyvä jo koulun alkaessa, 
kun taas oppilaiden taidot muilla kielitaidon osa-alueilla voivat vaihdella paljonkin.  

Äidinkielenomainen ruotsi -oppimäärän arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista ku-
vaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen mo-
ninaisuuteen ja kieli0e-
toisuuteen

T1 kannustaa oppilasta 
kiinnostumaan Suomen ja 
Pohjoismaiden kielellises-
tä ja kulOuurisesta run-
saudesta, auOaa oppilasta 
löytämään omaa oppimis-
taan tukevaa ruotsinkie-
listä materiaalia sekä oh-
jata oppilasta kiinniOä-
mään huomiota ruotsin-
kielisen kulOuurin erityis-
piirteisiin. 

S1 Kielellisen ympäristön 
hahmoOaminen

Oppilas osaa kuvailla Suomen ja Pohjois-
maiden kielellistä ja kulOuurista moninai-
suuOa ja ruotsinkielisen kulOuurin erityis-
piirteitä. Oppilas osaa kertoa, mistä löytyy 
häntä kiinnostavaa ruotsinkielistä aineis-
toa.  

T2 moLvoida oppilasta 
arvostamaan omaa kieli- 
ja kulOuuritaustaansa, 
suomen ja ruotsin ase-
maa kansalliskielinä ja 
kohtaamaan ihmisiä ilman 
arvoOavia ennakko-ole-
tuksia 

S1 Ei käytetä arvosanan muodostamisen pe-
rusteena. Oppilasta ohjataan pohLmaan 
kokemuksiaan osana itsearvioinLa. 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja eroOavia ilmiöitä 
sekä heräOää oppilaan 
uteliaisuus omaa kaksi- tai 
monikielisyyOään ja kak-
sikulOuurisuuOaan koh-
taan.

S1 Kielellinen pääOely 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 tavoiOeisiin ja luo-
da salliva opiskeluilmapii-
ri, jossa tärkeintä on vies-
Ln väliOyminen sekä kan-
nustava yhdessä oppimi-
nen

S2 Tietoisuus tavoiOeista 
ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoiOeita ja 
suhtautuu myönteisesL ryhmän yhteisten 
tehtävien tekoon. 
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T5 ohjata oppilasta oOa-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa oppilasta har-
jaannuOamaan kielitaito-
aan monipuolisesL ja ak-
LivisesL esimerkiksi etsi-
mällä itseään kiinnosta-
vaa ruotsinkielistä aineis-
toa 

S2 Omien kielenopiske-
lutavoiOeiden aset-
taminen ja hyvien 
opiskelutoOumusten 
löytäminen 

Oppilas aseOaa tavoiOeita kielenopiskelul-
leen, harjoiOelee erilaisia tapoja opiskella 
kieliä, huolehLi koLtehtävistään, harjaan-
nuOaa ja arvioi taitojaan sekä löytää omaa 
oppimistaan edistävää ruotsinkielistä ai-
neistoa.

Kehi1yvä kielitaito, taito 
toimia vuorovaikutus-
0lanteissa

Taitotaso B1.1 
T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta 
osallistumaan keskuste-
luihin monenlaisista oppi-
laan ikätasolle ja elämän-
kokemukseen sopivista 
aiheista, joissa käsitellään 
myös mielipiteitä 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa Llanteissa

Oppilas pystyy viesLmään, osallistumaan 
keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipitei-
tään melko vaivaOomasL jokapäiväisissä 
Llanteissa.   

T7 tukea oppilaan aloit-
teellisuuOa viesLnnässä, 
kompensaaLokeinojen 
käytössä ja merkitysneu-
voOelun käymisessä

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas pystyy jossain määrin olemaan 
aloiOeellinen viesLnnän eri vaiheissa ja 
osaa varmistaa, onko viesLntäkumppani 
ymmärtänyt viesLn. Oppilas osaa kiertää 
tai korvata tuntemaOoman sanan tai muo-
toilla viesLnsä uudelleen. Oppilas pystyy 
neuvoOelemaan tuntemaOomien ilmauk-
sien merkityksistä.

T8 auOaa oppilasta tun-
nistamaan viesLnnän 
kulOuurisia piirteitä ja 
tukea oppilaan rakenta-
vaa kulOuurienvälistä 
viesLntää

S3 ViesLnnän kulOuuri-
nen sopivuus 

Oppilas osoiOaa tuntevansa tärkeimmät 
kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy oOa-
maan vuorovaikutuksessaan huomioon 
joitakin tärkeimpiä kulOuurisiin käytäntei-
siin liiOyviä näkökohLa.

Kar1uva kielitaito, taito 
tulkita tekstejä

Taitotaso B1.1 

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia kuulla ja 
lukea monenlaisia itsel-
leen merkityksellisiä 
yleiskielisiä ja yleistajuisia 
tekstejä erilaisista lähteis-
tä sekä tulkita niitä käyt-
täen erilaisia strategioita 

S3 TeksLen tulkintatai-
dot

Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksi-
tyiskohLa selkeästä ja lähes normaalitem-
poisesta yleiskielisestä puheesta tai yleista-
juisesta kirjoitetusta teksLstä. Oppilas ym-
märtää yhteiseen kokemukseen tai yleisLe-
toon perustuvaa puheOa tai kirjoiteOua 
teksLä. Oppilas löytää pääajatukset, avain-
sanat ja tärkeitä yksityiskohLa myös valmis-
tautumaOa.

Kar1uva kielitaito, taito 
tuo1aa tekstejä

Taitotaso A 2.2
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SUOMEN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN SUOMI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3–6 (FINS-
KA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, MODERSMÅLSINRIKTAD 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 eO gemensamt A1-språk, det följande eO A2-språk (frivillig, lång lärokurs) eller B1-språk. 

I den modersmålsinriktade lärokursen i finska ges de tvåspråkiga eleverna möjlighet aO reflektera över och 
fördjupa sig i finska språket och den finska kulturens särdrag. Den modersmålsinriktade lärokursen är äm-
nad för elever som lever i en tvåspråkig hemmiljö och som i Ldig ålder kommit i kontakt med den finska kul-
turen. 

Den modersmålsinriktade lärokursen undervisas som A1-språk eller som A2-språk. Undervisningen i A1- och 
A2-lärokursen i modersmålsinriktad finska har samma mål. ÅrsveckoLmmarna 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 
  

T10 ohjata oppilasta tuot-
tamaan jokapäiväiseen 
elämään liiOyviä tekstejä 
ja opeOelemaan myös 
tulkiOavien teksLen käyt-
tämistä tuoOamiseen, 
jakamiseen ja julkaisemi-
seen, perustason ja hiu-
kan vaaLvampienkin ra-
kenteiden hallintaan 

S3 TeksLen tuoOamis-
taidot

Oppilas osaa kuvata lueOelomaisesL ikä-
kaudelleen tyypillisiä ja jokapäiväiseen 
elämään liiOyviä asioita käyOäen tavallista 
sanastoa ja joitakin idiomaagsia ilmauksia 
sekä perustason rakenteita ja joskus hiukan 
vaaLvampiakin. 

Mål för undervisningen Innehåll som ank-
nyter Lll målen

Kompetens som 
målet anknyter Lll

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

M1 uppmuntra eleven aO lägga märke Lll och intressera sig 
för mångfalden och utbudet av finskspråkigt material som 
stödjer det egna lärandet och aO hjälpa eleven aO bli förtro-
gen med karaktärisLska drag i den finskspråkiga kulturen

I1 K2

M2 moLvera eleven aO värdesäOa sin egen och andras 
språkliga och kulturella bakgrund, svenskans och finskans 
ställning som naLonalspråk samt aO bemöta människor för-
domsfriO

I1 K2

M3 vägleda eleven aO lägga märke Lll likheter och olikheter i 
språk och väcka hens nyfikenhet för sin två/flerspråkighet 
och sin dubbla kulturbakgrund

I1 K1, K4

Färdigheter för språkstudier

M4 Lllsammans gå igenom målen för undervisningen och 
skapa en Lllåtande studieatmosfär, som stöder och upp-
muntrar eleverna aO lära sig och lära av varandra

I2 K1, K7
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Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: AO bekanta sig med olika varianter av talad och skriven fins-
ka i klassen, skolan eller omgivningen och aO jämföra finska och svenska texter. AO fundera över sin egen 
tvåspråkiga kulturidenLtet. AO inhämta kunskap och diskutera om Finlands naLonalspråk och minori-
tetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. AO fästa uppmärksamhet vid vad som är gemen-
samt för alla språk inklusive finska och svenska och hur man kan utnyOja och utveckla den språkkunskap 
man har. AO träna arLgt språkbruk i olika kommunikaLonssituaLoner. 

I2 Färdigheter för språkstudier: AO Lllsammans lära sig planera arbetet, aO ge och ta emot respons och aO 
ta ansvar. AO uppmuntra eleverna aO lägga märke Lll och utnyOja det finska språket i omgivningen (t.ex. via 
medier, nätet) för aO utveckla sina kunskaper i finska. AO utveckla effekLva lärstrategier i språk, t.ex. aO 
akLvt ta i bruk nya ord eller strukturer i siO eget säO aO uOrycka sig, öva sig aO använda olika minnesstrate-
gier och härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. AO vänja sig vid aO utvärdera sina språkkunska-
per, t.ex. med hjälp av den Europeiska språkporzolion. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga a1 kommunicera, förmåga a1 tolka texter, förmåga a1 producera tex-
ter: AO lära sig aO lyssna, tala, läsa och skriva på finska och aO behandla olika teman som bl.a. jag själv, min 
familj, mina vänner, skolan, friLdsintressen och friLdssysslor och om livet i finskspråkiga miljöer. Teman ska 
också väljas Lllsammans. Innehållet ska väljas uLfrån intresse och aktualitet och perspekLvet jag, vi och vårt 
samhälle. AO använda språket för olika syden. AO lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika ty-
per av texter och aO genom text- och ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med beaktande av 

M5 handleda eleven aO också med hjälp av digitala verktyg 
ta ansvar för sina språkstudier och mångsidigt och akLvt an-
vända sina kunskaper i både finska och svenska t.ex. genom 
aO söka informaLon på båda språken

I2 K6

Växande språkkunskap, förmåga a1 kommunicera 

M6 uppmuntra eleven aO diskutera och debaOera ämnen 
som lämpligen angår och intresserar hens åldersgrupp i rela-
Lon Lll livserfarenheten

I3 K2, K4

M7 uppmuntra eleven aO visa iniLaLvförmåga i kommunika-
LonssituaLoner och aO utveckla språkliga kompensaLons-
strategier, t.ex. i samband med nya ord och begrepp

I3 K2, K4

M8 hjälpa eleven aO känna igen kulturella drag i interakLo-
nen på målspråket finska och på svenska och aO stödja hens 
växande förmåga i interkulturell kommunikaLon

I3 K2

Växande språkkunskap, förmåga a1 tolka texter

M9 erbjuda eleven möjlighet aO med hjälp av olika källor 
lyssna på, läsa och med hjälp av läs- och lärstrategier tolka 
för hen betydelsefulla läObegripliga texter på standardspråk 

I3 K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 producera texter

M10 handleda eleven aO producera texter som hänför sig Lll 
hens vardag och aO med hjälp av strukturer på en grundläg-
gande och något mer krävande språkfärdighetsnivå öva sig 
aO producera, dela och publicera redan tolkade texter

I3 K4
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elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. AO lära sig hiOa finskspråkigt material i omgivningen, 
på nätet, i bibliotek osv. AO ge eleverna möjlighet aO träna mera krävande språksituaLoner. 

Mål för lärmiljöer och arbetssä1 i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6  

Målet är aO språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 
även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande Lllsammans i olika typer av lärmiljöer. För aO 
uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 
hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet aO testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta 
sina agtyder. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Ele-
verna ska uppmuntras aO vara akLva och ta självständigt ansvar för siO lärande med hjälp av den Europeiska 
språkporzolion 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 allLd 
när det är möjligt. 

Handledning, differen0ering och stöd i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6  

Eleverna ska uppmuntras aO mångsidigt använda sina språkkunskaper, utvidga siO ordförråd, Lllägna sig 
begrepp, klä sina tankar i ord och utveckla sina kommunikaLva färdigheter. Eleverna ska uppmuntras aO 
läsa liOeratur och andra texter i enlighet med sin färdighetsnivå och handledas aO Lllämpa läsförståelsestra-
tegier, utveckla lämpliga studiestrategier och idenLfiera sina styrkor. KommunikaLva övningar stödjer ut-
vecklingen av elevens språkkunskaper. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervis-
ningen planeras så aO den erbjuder Lllräckliga 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 aO bli medvetna om sina kunskaper, aO utveckla dem 
och aO uOrycka sig på för dem naturliga säO. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvå-
righeter i språk, eller annars har eO annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter aO visa sina kunskaper. 
Den Europeiska språkporzolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller eO siffervitsord i finska genom aO bedöma elevernas kunskaper i 
relaLon Lll målen i den lokala läroplanen. För aO definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska 
läraren använda de naLonella bedömningskriterierna i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska. För aO 
studierna ska framskrida är det vikLgt aO bedömningen sker på många olika säO och aO den beaktar alla 
mål. Bedömningen ska rikta sig Lll samtliga innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den 
Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den. Man bör i 
bedömningen speciellt ta hänsyn Lll aO referensramen är anpassad för språkundervisningen i främmande 
språk och aO elever som undervisas enligt den modersmålsinriktade lärokursen har relaLvt 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 kunska-
per/vitsordet åOa

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet
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M1 uppmuntra eleven aO 
lägga märke Lll och intres-
sera sig för mångfalden och 
utbudet av finskspråkigt 
material som stödjer det 
egna lärandet och aO hjäl-
pa eleven aO bli förtrogen 
med karaktärisLska drag i 
den finskspråkiga kulturen

I1 Förmåga aO gestalta den 
språkliga miljön

Eleven kan beskriva karaktärisLs-
ka drag inom den finskspråkiga 
kulturen och beräOa var hen kan 
finna för hen intressant finsksprå-
kigt material.

M2 aO moLvera eleven aO 
värdesäOa sin egen och 
andras språkliga och kultu-
rella bakgrund, svenskans 
och finskans ställning som 
naLonalspråk samt aO be-
möta människor för-
domsfriO 

I1 Används inte som bedöm-
ningsgrund. Eleven handleds aO 
som en del av självbedömningen 
reflektera över sina egna erfaren-
heter.

M3 vägleda eleven aO läg-
ga märke Lll likheter och 
olikheter i språk och väcka 
hens nyfikenhet för sin två/
flerspråkighet och sin 
dubbla kulturbakgrund

I1 Språklig medvetenhet Eleven uppfaOar likheter och 
olikheter i t.ex. strukturer, 
ordförråd och betydelser mellan 
finskan och modersmålet eller 
andra språk hen kan.

Färdigheter för språkstu-
dier

M4 Lllsammans gå igenom 
målen för undervisningen 
och skapa en Lllåtande 
studieatmosfär som stöder 
och uppmuntrar eleverna 
aO lära sig och lära av va-
randra

I2 Kännedom om målen för 
undervisningen och om hur 
man arbetar som grupp

Eleven kan beskriva målen för 
undervisningen och deltar i ge-
mensamma arbetsuppgider.

M5 handleda eleven aO 
också med hjälp av digitala 
verktyg ta ansvar för sina 
språkstudier och mångsi-
digt och akLvt använda sina 
kunskaper i både finska och 
svenska t.ex. genom aO 
söka informaLon på båda 
språken

I2 Förmåga aO ställa upp mål 
för sina språkstudier och aO 
hiOa väl fungerande stu-
diemetoder

Eleven ställer upp mål för sina 
språkstudier, övar sig i olika säO 
aO 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 a1 kommunicera

Kunskapsnivå B1.1

M6 uppmuntra eleven aO 
diskutera och debaOera 
ämnen som lämpligen 
angår och intresserar hens 
åldersgrupp i relaLon Lll 
livserfarenheten

I3 Förmåga aO kommunicera i 
olika situaLoner

Eleven kan relaLvt obehindrat 
kommunicera, delta i diskussioner 
och uOrycka sina åsikter i var-
dagliga kommunikaLonssituaLo-
ner.
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14.4.3 VIERAAT KIELET 

KIELIKASVATUS 
 
Kielikasvatusta koskevat tavoiOeet sekä toisen koLmaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on 
määritelty toisen koLmaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

M7 uppmuntra eleven aO 
visa iniLaLvförmåga i 
kommunikaLonssituaLoner 
och aO utveckla språkliga 
kompensaLonsstrategier, 
t.ex. i samband med nya 
ord och begrepp

I3 Förmåga aO använda kom-
munikaLonsstrategier

Eleven kan i någon mån ta iniLaLv 
i olika skeden av en kommunika-
LonssituaLon och försäkra sig om 
aO samtalspartnern har förståO 
budskapet. Kan omskriva eller 
byta ut obekanta ord eller om-
formulera siO budskap. Kan disku-
tera betydelsen av obekanta uO-
ryck.

M8 hjälpa eleven aO känna 
igen kulturella drag i inte-
rakLonen på målspråket 
finska och på svenska och 
aO stödja hens växande 
förmåga i interkulturell 
kommunikaLon

I3 Kulturellt lämpligt språk-
bruk

Eleven visar aO hen behärskar de 
vikLgaste arLghetskutymerna. 
Eleven kan i sin kommunikaLon ta 
hänsyn Lll några vikLga kulturellt 
beLngade aspekter.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 tolka texter 

Kunskapsnivå B1.1

M9 erbjuda eleven möjlig-
het aO med hjälp av olika 
källor lyssna på, läsa och 
med hjälp av läs- och lär-
strategier tolka för hen be-
tydelsefulla läObegripliga 
texter på standardspråk

I3 Förmåga aO tolka texter Eleven förstår det väsentliga och 
vissa detaljer i tydligt och relaLvt 
långsamt allmänspråkligt tal eller i 
lä�aOlig skriven text. Förstår tal 
eller skriven text som bygger på 
gemensam erfarenhet eller all-
män kunskap. Urskiljer även oför-
beredd det centrala innehållet, 
nyckelord och vikLga detaljer.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 producera tex-
ter

Kunskapsnivå A2.2

M10 handleda eleven aO 
producera texter som 
hänför sig Lll hens vardag 
och aO med hjälp av struk-
turer på en grundläggande 
och något mer krävande 
språkfärdighetsnivå öva sig 
aO producera, dela och 
publicera redan tolkade 
texter

I3 Förmåga aO producera tex-
ter

Eleven kan redogöra för det vä-
sentliga och även för vissa detal-
jer angående vardagliga ämnen, 
verkliga eller fikLva, som intresse-
rar hen. Använder sig av eO gans-
ka omfaOande ordförråd och olika 
strukturer samt en del allmänna 
fraser och idiom. Kan Lllämpa 
flera grundläggande uOalsregler 
också i andra än inövade uOryck. 
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Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajaOelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opeOaja 
on kielen opeOaja. Kielten opiskelu edistää ajaOelutaitojen kehiOymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja 
-kulOuurisen idenLteeLn muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karOuessa myös 
vuorovaikutus- ja Ledonhankintataidot kehiOyvät. Kielten opiskelussa on runsaasL sijaa ilolle, leikillisyydelle 
ja luovuudelle. 

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kieliLetoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kou-
luyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulOuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan vies-
Lmään autengsissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kult-
tuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiin-
nostavalla kielivalintaLedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosL itseään kiinnostavia valintoja 
sukupuolesta riippumaOa, käsiOelemällä opetuksessa monipuolisesL erilaisia aiheita sekä käyOämällä 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 viesLntäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuOaa 
kieltenopetusta autengsista Llanteista ja oppilaiden viesLntätarpeista lähLen. Opetus antaa myös valmiuk-
sia osallisuuteen ja akLiviseen vaikuOamiseen kansainvälisessä maailmassa. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää niitä rohkeasL. Oppilaille 
annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesL ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-
tään niin, eOä myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset 
kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon teksLen valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten 
välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyOöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä Letoa. 

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 mahdollisesL myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-
määrä.   

Useat oppilaat käyOävät englanLa kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimi-
sen kauOa hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunniOelussa ja sisältöjä valiOaessa.  

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoiOeet Tav o i O e i s i i n 
liiOyvät sisäl-
töalueet

L a a j a - a l a i n e n 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielel-
linen ja kulOuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin vies-
Lnnän kielenä

S1 L2

T2 moLvoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulOuuritaus-
taansa sekä maailman kielellistä ja kulOuurista moninaisuuOa ja koh-
taamaan ihmisiä ilman arvoOavia ennakko-oletuksia 

S1 L1, L2
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Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulOuurien moninai-
suuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. interneLssä. Pohditaan omaa kieli- ja kulOuuritaustaa. Hanki-
taan Letoa kielen ja kulOuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyOöä 
vuorovaikutusLlanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoiOaa, tehdään havaintoja sanojen 
lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunniOelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja oOamaan vastaan 
palauteOa ja oOamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja ra-
kenteiden akLivista käyOöä omissa ilmaisuissa, muisLinpainamiskeinoja, tuntemaOoman sanan merkityk-
sen pääOelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kieli-
salkkua käyOäen. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja eroOavia ilmiöi-
tä sekä tukea oppilaan kielellisen pääOelykyvyn kehiOymistä 

S1 L1, L2

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, eOä englanniksi on saatavilla 
runsaasL aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistä-
vää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa 

S1 L2, L3

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoiOeisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 

S2 L1, L3

T6 ohjata oppilasta oOamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan 
ja kannustaa harjaannuOamaan kielitaitoaan rohkeasL ja myös Leto- 
ja viesLntäteknologiaa käyOäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten 

S2 L1, L4, L5, L6

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoiOelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään 
monenlaisissa Llanteissa rohkaisten viesLnnän jatkumiseen mahdol-
lisista katkoksista huolimaOa

S3 L2, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viesLntäLlanneOa käyOäen 
monenlaisia viesLnnän jatkamisen keinoja

S3 L4

T9 tukea oppilaan viesLnnän kulOuurista sopivuuOa tarjoamalla 
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia Llanteita

S3 L2, L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaaLvuudeltaan monenta-
soisten puhuOujen ja kirjoiteOujen teksLen parissa käyOäen erilaisia 
ymmärtämisstrategioita

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuoOaa puheOa ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen sekä kiinniOäen huomiota myös keskeisiin ra-
kenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 L3, L4, L5, L7
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S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Ope-
tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoiOamaan englanLa monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita 
ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vieOo sekä elämä ja toiminta englan-
ninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden 
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. 
Valitaan erilaisia kielenkäyOötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehLminen, avun pyytäminen tai mielipiteen 
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten teksLen, kuten pienten tarinoiden, näytel-
mien, haastaOelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaaLvampia kielen-
käyOöLlanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kir-
jastosta. ValiOaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin 
kommunikaaLon kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasL ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, 
puherytmiä ja intonaaLota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneegsen tarkekirjoituksen 
merkkejä.  

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Lei-
kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri viesLntäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 
ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kie-
lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-
tuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. EnglanLa käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

ArvioinL on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla Letoisiksi omista taidoistaan, 
kehiOää niitä ja painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuk-
sia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla ta-
voin kielellisesL erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista 
kielisalkkua. 

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikal-
lisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-
kuvuositodistusta varten opeOaja käyOää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia arvioinLkriteereitä.  
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, eOä oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja ver-
taisarvioinnin keinoin ja eOä arvioinL kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoiOeisiin. Arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjal-
ta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen.  
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Englannin A-oppimäärän arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 
arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaa-
minen

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitse-
maan lähiympäristön ja maail-
man kielellinen ja kulOuurinen 
runsaus sekä englannin asema 
globaalin viesLnnän kielenä.

S1 Kielellisen ympäristön 
hahmoOaminen

Oppilas osaa kuvata pääpiirteis-
sään, millaisia kieliä on hänen lä-
hiympäristössään, mitkä ovat maa-
ilman eniten puhutut kielet ja mi-
ten laajalL levinnyt englannin kieli 
on. 

T2 moLvoida oppilasta arvos-
tamaan omaa kieli- ja kulOuuri-
taustaansa sekä maailman kie-
lellistä ja kulOuurista moninai-
suuOa ja kohtaamaan ihmisiä 
ilman arvoOavia ennakko-ole-
tuksia 

S1 Ei käytetä arvosanan muodostami-
sen perusteena. Oppilasta ohjataan 
pohLmaan kokemuksiaan osana 
itsearvioinLa. 

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja erot-
tavia ilmiöitä sekä tukea oppi-
laan kielellisen pääOelykyvyn 
kehiOymistä

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintoja 
englannin kielen ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa kielen rakenteel-
lisista, sanastollisista tai muista 
eroista ja yhtäläisyyksistä. 

T4 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään, eOä englanniksi on saa-
tavilla runsaasL aineistoa ja 
valitsemaan niistä omaa oppi-
mistaan edistävää, sisällöltään 
ja vaikeustasoltaan sopivaa ai-
neistoa

S1 Englanninkielisen aineis-
ton löytäminen 

Oppilas osaa kertoa, millaista 
englanninkielistä hänen omaa op-
pimistaan edistävää aineistoa on 
saatavilla.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen 
tavoiOeisiin ja luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, jossa tärkein-
tä on viesLn väliOyminen sekä 
kannustava yhdessä oppiminen

S2 Tietoisuus tavoiOeista ja 
toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun ta-
voiOeita ja osallistuu ryhmän yh-
teisten tehtävien tekoon.

T6 ohjata oppilasta oOamaan 
vastuuta omasta kielenopiske-
lustaan ja kannustaa harjaan-
nuOamaan kielitaitoaan roh-
keasL ja myös Leto- ja viesLn-
täteknologiaa käyOäen sekä 
kokeilemaan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hänelle 
parhaiten

S2 KielenopiskelutavoiOei-
den aseOaminen ja löy-
täminen

Oppilas aseOaa tavoiOeita kieleno-
piskelulleen, harjoiOelee erilaisia 
tapoja opiskella kieliä käyOäen 
myös Leto- ja viesLntäteknologiaa, 
harjaannuOaa ja arvioi taitojaan 
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Kehi1yvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.1

T7 ohjata oppilasta harjoiOe-
lemaan vuorovaikutusta aihe-
piiriltään monenlaisissa Llan-
teissa rohkaisten viesLnnän 
jatkumiseen mahdollisista kat-
koksista huolimaOa

S3 Vuorovaikutus erilaisissa 
Llanteissa

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuk-
sia tai Letoja tutuissa ja jokapäiväi-
sissä Llanteissa sekä toisinaan yllä-
pitämään viesLntäLlanneOa.

T8 rohkaista oppilasta pitä-
mään yllä viesLntäLlanneOa 
käyOäen monenlaisia viesLn-
nän jatkamisen keinoja

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu enenevässä mää-
rin viesLntään. Oppilas turvautuu 
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisui-
hin. Oppilas joutuu pyytämään tois-
toa tai selvennystä melko usein. 
Oppilas osaa jonkin verran soveltaa 
viesLntäkumppanin ilmaisuja 
omassa viesLnnässään.

T9 tukea oppilaan viesLnnän 
kulOuurista sopivuuOa tarjoa-
malla mahdollisuuksia harjoi-
tella monipuolisia sosiaalisia 
Llanteita

S3 ViesLnnän kulOuurinen 
sopivuus 

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaali-
sista Llanteista. Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä kohteliaita terveh-
dyksiä ja puhuOelumuotoja sekä 
esiOää kohteliaasL esimerkiksi 
pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja 
anteeksipyyntöjä ja vastata sellai-
siin.

Kehi1yvä kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 ohjata oppilasta työskente-
lemään vaaLvuudeltaan mo-
nentasoisten puhuOujen ja kir-
joiteOujen teksLen parissa 
käyOäen erilaisia ymmärtämis-
strategioita

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää helppoja, tuOua 
sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää 
puheOa sisältäviä tekstejä. Oppilas 
ymmärtää lyhyiden, yksinkertais-
ten, itseään kiinnostavien viesLen 
ydinsisällön ja teksLn pääajatukset 
tuOua sanastoa sisältävästä, enna-
koitavasta teksLstä. Oppilas pystyy 
hyvin yksinkertaiseen pääOelyyn 
asiayhteyden tukemana.

Kehi1yvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

Taitotaso A2.1

T11 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia tuoOaa puheOa ja kir-
joitusta laajenevasta aihepiiris-
tä kiinniOäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja ään-
tämisen perussääntöihin

S3 TeksLen tuoOamistaidot Oppilas pystyy kertomaan jokapäi-
väisistä ja konkreegsista sekä itsel-
leen tärkeistä asioista käyOäen yk-
sinkertaisia lauseita ja konkreegsta 
sanastoa.  
Oppilas osaa helposL ennakoitavan 
perussanaston ja monia keskeisim-
piä rakenteita. Oppilas osaa sovel-
taa joitakin ääntämisen perussään-
töjä muissakin kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa.



 380

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 mahdollisesL myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-
määrä.   

A2-kielen vuosiviikkotunLen jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaiheOa.  

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadiOu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kieli-
kohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehLi tällöin kielikohtaisen sovelluksen laaLmisesta paikalli-
seen opetussuunnitelmaan näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvaOu kehiOyvän kielitaidon taso 
vuosiluokan 6 lopussa ja perusopetuksen pääOövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin 
sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen 
järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laaLi opetussuunnitelman noudaOaen näitä 
perusteita soveltuvin osin. KansainvälisesL hyväksyOyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin 
osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa oOaen huomioon esimerkiksi erilaisten kirjoitusmerkkien vaiku-
tus kielen oppimisnopeuteen. 

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

Mahdollinen väliotsikko

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielel-
linen ja kulOuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä 

S1 L2

T2 moLvoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulOuuritaus-
taansa sekä maailman kielellistä ja kulOuurista moninaisuuOa ja koh-
taamaan ihmisiä ilman arvoOavia ennakko-oletuksia 

S1 L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja eroOavia ilmiöi-
tä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja pääOelykyvyn ke-
hiOymistä 

S1 L1, L2

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa S1 L2, l3

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoiOeisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 

S2 L1, L3

T6 ohjata oppilasta oOamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan 
ja kannustaa harjaannuOamaan kielitaitoaan rohkeasL ja myös Leto- 
ja viesLntäteknologiaa käyOäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten 

S2 L1, L4, L5, L6

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle Llaisuuksia harjoitella eri viesLntäkanavia 
käyOäen suullista ja kirjallista viesLntää ja vuorovaikutusta

S3 L2, L4 L5, L7
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Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulOuurien monimuo-
toisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarviOaessa päävarianOeihin. Hankitaan Letoa kielen 
ja kulOuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulOuuritaustaa. Harjoitellaan 
arvostavaa kielenkäyOöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoiOaa, 
tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä 
vain vähän.  

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunniOelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja oOamaan vastaan 
palauteOa ja oOamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja ra-
kenteiden akLivista käyOöä omissa ilmaisuissa, muisLinpainamiskeinoja, tuntemaOoman sanan merkityk-
sen pääOelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kieli-
salkkua käyOäen.   

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Ope-
tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoiOamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä ai-
heita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vieOo 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 kielenkäyOötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehLminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmai-
seminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten teksLen, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, 
haastaOelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaaLvampia kielenkäyOöL-
lanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. ValiOaessa tekstejä ja aiheita 
otetaan huomioon opiskeltavan kielen maanLeteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Ha-
vainnoidaan ja harjoitellaan runsaasL ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaaLota. 
Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneegsen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuoOamaan tar-
viOavia kirjoitusmerkkejä. 

Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Lei-
kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

T8 tukea oppilasta kielellisten viesLntästrategioiden käytössä S3 L2, L4

T9 auOaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyOöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan

S3 L2, L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuOuja ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasL Llaisuuksia harjoitella ikätasolle so-
pivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoiOamista kiinniOäen huomio-
ta myös ääntämiseen ja teksLn sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin

S3 L3, L4, L5, L7
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käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri viesLntäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 
ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kie-
lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-
tuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

ArvioinL on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla Letoiseksi omista taidois-
taan, kehiOää niitä ja painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja tai osoiOaa informaalin oppimisen kauOa 
hankiOua osaamista. Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, 
joilla on kieleen liiOyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat. Ar-
vioinnissa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.  

Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-
kan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää vieraan kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arvioinLkritee-
reitä.  Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, eOä oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- 
ja vertaisarvioinnin keinoin ja eOä arvioinL kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoiOeisiin. Arvioinnissa otetaan 
huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen 
pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen. 
  

Vieraan kielen A-oppimäärän arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-
nallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-
nen

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitse-
maan lähiympäristön ja maail-
man kielellinen ja kulOuurinen 
runsaus sekä opiskeltavan kie-
len asema siinä

S1 Kielellisen ympäristön 
sekä kohdekielen ase-
man ja merkityksen 
hahmoOaminen 

Oppilas Letää, eOä maailman kielet 
jakautuvat kielikunLin ja osaa ker-
toa, mihin kielikuntaan opiskeltava 
kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, 
mitä kieliä lähiympäristössä puhu-
taan. 

T2 moLvoida oppilasta arvos-
tamaan omaa kieli- ja kulOuuri-
taustaansa sekä maailman kie-
lellistä ja kulOuurista moni-
muotoisuuOa ja kohtaamaan 
ihmisiä ilman arvoOavia en-
nakko-oletuksia 

S1 Ei käytetä arvosanan muodostami-
sen perusteena. Oppilasta ohjataan 
pohLmaan kokemuksiaan osana it-
searvioinLa.
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T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja erot-
tavia ilmiöitä sekä tukea oppi-
laan kielellisen uteliaisuuden ja 
pääOelykyvyn kehiOymistä

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintoja opis-
keltavan kielen ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa kielen rakenteelli-
sista, sanastollisista tai muista erois-
ta ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta löytämään 
kohdekielistä aineistoa

S1 Kohdekielisen aineiston 
löytäminen

Oppilas osaa kertoa, missä opiskel-
tavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen 
tavoiOeisiin ja luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, jossa tärkein-
tä on viesLn väliOyminen sekä 
kannustava yhdessä oppiminen

S2 Tietoisuus tavoiOeista 
ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun ta-
voiOeita ja osallistuu ryhmän yhteis-
ten tehtävien tekemiseen. 

T6 ohjata oppilasta oOamaan 
vastuuta omasta kielenopiske-
lustaan ja kannustaa harjaan-
nuOamaan kielitaitoaan roh-
keasL ja myös Leto- ja viesLn-
täteknologiaa käyOäen sekä 
kokeilemaan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hänelle 
parhaiten

S2 Kielenopiskelutavoit-
teiden aseOaminen ja 
opiskelutoOumusten 
löytäminen 

Oppilas aseOaa tavoiOeita kieleno-
piskelulleen, harjoiOelee erilaisia 
tapoja opiskella kieliä käyOäen myös 
Leto- ja viesLntäteknologiaa sekä 
harjaannuOaa ja arvioi taitojaan.

Kehi1yvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A1.3 
T7 – T9

T7 järjestää oppilaalle Llai-
suuksia harjoitella eri viesLntä-
kanavia käyOäen suullista ja 
kirjallista viesLntää ja vuoro-
vaikutusta

S3 Vuorovaikutus erilaisis-
sa Llanteissa

Oppilas selviytyy monista ruLinin-
omaisista viesLntäLlanteista tukeu-
tuen joskus viesLntäkumppaniin.  
   

T8 tukea oppilasta kielellisten 
viesLntästrategioiden käytössä

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu viesLntään, muOa 
tarvitsee vielä usein apukeinoja. 
Oppilas osaa reagoida suppein sa-
nallisin ilmauksin, pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), äännähdyksin, tai 
muunlaisella minimipalauOeella. 
Oppilas joutuu pyytämään selven-
nystä tai toistoa hyvin usein.

T9 auOaa oppilasta laajenta-
maan kohteliaaseen kielen-
käyOöön kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan

S3 ViesLnnän kulOuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa käyOää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielenkäyOöön kuuluvia 
ilmauksia monissa ruLininomaisissa 
sosiaalisissa Llanteissa.   

Kehi1yvä kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä

Taitotaso A1.3
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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 mahdollisesL myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimää-
rä.   

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadiOu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kieli-
kohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehLi tällöin kielikohtaisen sovelluksen laaLmisesta paikalli-
seen opetussuunnitelmaan näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvaOu karOuvan kielitaidon taso 
6.vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen pääOövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin 
sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen 
järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laaLi opetussuunnitelman noudaOaen näitä 
perusteita soveltuvin osin. KansainvälisesL hyväksyOyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin 
osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa oOaen huomioon esimerkiksi erilaisten kirjoitusmerkkien vaiku-
tus kielen oppimisnopeuteen. 

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

T10 rohkaista oppilasta tulkit-
semaan ikätasolleen sopivia ja 
itseään kiinnostavia puhuOuja 
ja kirjoiteOuja tekstejä 

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertaista, 
tuOua sanastoa ja ilmaisuja sisältä-
vää kirjoiteOua teksLä ja hidasta 
puheOa asiayhteyden tukemana. 
Oppilas pystyy löytämään tarvitse-
mansa yksinkertaisen Ledon lyhyes-
tä teksLstä.

Kehi1yvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

Taitotaso A1.2

T11 tarjota oppilaalle runsaasL 
Llaisuuksia harjoitella ikätasol-
le sopivaa pienimuotoista pu-
humista ja kirjoiOamista kiin-
niOäen huomiota myös ääntä-
miseen ja teksLn sisällön kan-
nalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin 
tutuista ja itselleen tärkeistä asioista 
käyOäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 
kirjoiOaa muutaman lyhyen lauseen 
harjoitelluista aiheista. Oppilas ään-
tää useimmat harjoitellut ilmaisut 
ymmärreOäväsL. Oppilas hallitsee 
hyvin suppean perussanaston ja 
muutaman Llannesidonnaisen il-
mauksen sekä peruskieliopin ainek-
sia.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 auOaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa 
kielten keskinäisestä suhteesta 

S1 L1, L2, L4
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Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tarkastellaan ja verrataan opiskeltavan kielen 
ja entuudestaan tuOujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutustutaan kielen levinneisyysaluee-
seen. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Asetetaan tavoiOeita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä opis-
keltavan kielen taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyOää. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Sa-
nastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, har-
rastukset ja vapaa-ajan vieOo. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Harjoitellaan 
erilaisia vuorovaikutusLlanteita. Opetellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneegsen tarkekirjoituksen 
merkkejä sekä tuoOamaan tarviOavia kirjoitusmerkkejä. 

Vieraan kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6 

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Lei-

T2 auOaa oppilasta hahmoOamaan opiskeltavan kielen asemaa maa-
ilmassa ja sen levinneisyyOä 

S1 L2, L4

Kielenopiskelutaidot

T3 ohjata oppilasta harjaannuOamaan viesLnnällisiä taitojaan salli-
vassa opiskeluilmapiirissä sekä oOamaan vastuuta opiskelustaan ja 
arvioimaan osaamistaan

S2 L3

T4 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito tärkeänä 
osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karOumista ja 
rohkaista löytämään ja hyödyntämään kohdekielisiä aineistoja myös 
koulun ulkopuolella 

S2 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 ohjata oppilasta harjoiOelemaan erilaisia, erityisesL suullisia vies-
LntäLlanteita

S3 L4

T6 rohkaista oppilasta käyOämään viesLnsä perille saamiseksi mo-
nenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarviOaessa tois-
toa ja hidastusta

S3 L4

T7 ohjata oppilasta harjoiOelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauk-
sia

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8 rohkaista oppilasta oOamaan selvää Llanneyhteyden avulla hel-
posL ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoite-
tusta teksLstä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T9 tarjota oppilaalle runsaasL Llaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoiOamista

S3 L4
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kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri viesLntäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 
ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kie-
lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-
tuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

ArvioinL on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia il-
maisumuotoja. Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla 
on kieleen liiOyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat. Arvioinnis-
sa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-
kan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää vieraan kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arvioinLkri-
teereitä.  Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, eOä oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös 
itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja eOä arvioinL kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoiOeisiin. Arvioinnissa ote-
taan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen.  

Vieraan kielen B1-oppimäärän arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-
nallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen monimuotoisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 auOaa oppilasta jä-
sentämään käsitystään 
kaikkien osaamiensa 
kielten keskinäisistä 
suhteista 

S1 Kielten keskinäissuh-
teiden hahmoOami-
nen

Oppilas osaa kuvata, mihin kielikunLin hä-
nen osaamansa ja opiskelemansa kielet 
kuuluvat. 

T2 auOaa oppilasta 
hahmoOamaan opiskel-
tavan kielen asemaa 
maailmassa ja sen le-
vinneisyyOä 

S1 Kielen aseman tunte-
minen 

Oppilas osaa kertoa, missä maissa opiskel-
tavaa kieltä puhutaan.

Kielenopiskelutaidot
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T3 ohjata oppilasta har-
jaannuOamaan viesLn-
nällisiä taitojaan salli-
vassa opiskeluilmapiiris-
sä sekä oOamaan vas-
tuuta opiskelustaan ja 
arvioimaan osaamistaan

S2 Toiminta opiskeluLlan-
teessa, oman osaami-
sen arvioinL

Oppilas harjaannuOaa kielitaitoaan ryhmäs-
sä myös Leto- ja viesLntäteknologiaa käyt-
täen, huolehLi koLtehtävistään sekä osallis-
tuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä ta-
valla. Oppilas osaa arvioida kielitaitonsa 
kehiOymistä suhteellisen realisLsesL.

T4 rohkaista oppilasta 
näkemään opiskeltavan 
kielen taito tärkeänä 
osana elinikäistä oppi-
mista ja oman kieliva-
rannon karOumista ja 
rohkaista löytämään ja 
hyödyntämään kohde-
kielisiä aineistoja myös 
koulun ulkopuolella 

S2 Kielen käyOöalueiden 
ja -mahdollisuuksien 
tunnistaminen 

Oppilas osaa nimetä joitakin kyseisen kielen 
käyOöalueita ja -mahdollisuuksia.

Kehi1yvä kielitaito, tai-
to toimia vuoro-vaiku-
tus0lanteissa

Taitotaso A1.2

T5 ohjata oppilasta har-
joiOelemaan erilaisia, 
erityisesL suullisia vies-
LntäLlanteita

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa Llanteissa, 

Oppilas selviytyy satunnaisesL yleisimmin 
toistuvista, ruLininomaisista viesLntäLlan-
teista tukeutuen vielä enimmäkseen viesLn-
täkumppaniin.  

T6 rohkaista oppilasta 
käyOämään viesLnsä 
perille saamiseksi mo-
nenlaisia, myös ei-kielel-
lisiä keinoja ja pyytä-
mään tarviOaessa tois-
toa ja hidastusta

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas tukeutuu viesLnnässään kaikkein 
keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas 
tarvitsee paljon apukeinoja ja osaa pyytää 
toistamista tai hidastamista.

T7 ohjata oppilasta har-
joiOelemaan erilaisia 
kohteliaisuuden ilmauk-
sia

S3 ViesLnnän kulOuuri-
nen sopivuus

Oppilas osaa käyOää muutamia kaikkein 
yleisimpiä kielelle ominaisia kohteliaisuuden 
ilmauksia ruLininomaisissa sosiaalisissa 
kontakteissa. 

Kehi1yvä kielitaito, tai-
to tulkita tekstejä

Taitotaso A1.2

T8 
rohkaista oppilasta ot-
tamaan selvää Llan-
neyhteyden avulla hel-
posL ennakoitavasta ja 
ikätasolleen sopivasta 
puheesta tai kirjoitetus-
ta teksLstä

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuOua sa-
nastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman 
sanan miOaista kirjoiteOua teksLä ja hidasta 
puheOa. Oppilas tunnistaa teksLstä yksiOäi-
siä Letoja.

Kehi1yvä kielitaito, tai-
to tuo1aa tekstejä

Taitotaso A1.1
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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 mahdollisesL myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-
määrä.   

Nämä ovat yleiset saamen kielen opetuksen perusteet. Opetuksen järjestäjä laaLi näiden perusteiden mu-
kaan paikallisen sovelluksen pohjoissaameen, inarinsaameen tai kolOasaameen. 

A2-kielen vuosiviikkotunLen jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaiheOa.  

Saamen kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

T9 tarjota oppilaalle 
runsaasL Llaisuuksia 
harjoitella ikätasolle 
sopivaa hyvin pienimuo-
toista puhumista ja kir-
joiOamista

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot

Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hy-
vin suppeasL käyOäen harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja vakioilmaisuja. Oppilas ääntää 
joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärreOä-
väsL ja osaa kirjoiOaa joitakin erillisiä sanoja 
ja sanontoja.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön, saamelaisalueen, 
Suomen ja Pohjoismaiden kielellinen ja kulOuurinen runsaus, ja he-
räOää oppilaassa kiinnostusta hänen omaa kieli- ja kulOuuritaus-
taansa kohtaan 

S1 L2

T2 moLvoida oppilasta arvostamaan saamen kielten asemaa alkupe-
räiskansan kielinä sekä tutustuOaa oppilasta paikalliseen, elävään 
saamelaiskulOuuriin. 

S1 L2, L7

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja eroOavia ilmiöi-
tä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja pääOelykyvyn ke-
hiOymistä 

S1 L1, L4

T4 ohjata oppilasta löytämään saamenkielistä aineistoa S1 L2, L3

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoiOeisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 

S2 L1, L7

 T6 ohjata oppilasta oOamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan 
ja kannustaa harjaannuOamaan kielitaitoaan rohkeasL ja myös Leto- 
ja viesLntäteknologiaa käyOäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten 

S2 L5, L6

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle Llaisuuksia harjoitella eri viesLntäkanavia 
käyOäen suullista ja kirjallista viesLntää ja vuorovaikutusta 

S3 L2, L4, L5, L7
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Saamen kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tutustutaan saamen kieliä sekä suomen kiel-
tä ja joitakin muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin keskeisiin piirteisiin. Keskustellaan kielten sukulai-
suussuhteista erityisesL luokassa tai koulussa puhuOujen tai opiskeltujen kielten osalta. Pohditaan omaa 
kieli- ja kulOuuritaustaa. Hankitaan Letoa saamen kielten puhuma-alueesta ja saamen kielten asemasta. 
Tutustutaan paikalliseen saamelaiskulOuuriin. Kiinnitetään huomiota siihen, mikä on yhteistä kaikille kielille 
ja miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyOöä vuorovaikutusLlan-
teissa.  

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunniOelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja oOamaan vastaan 
palauteOa ja oOamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja ra-
kenteiden akLivista käyOöä omissa ilmaisuissa, muisLinpainamiskeinoja ja tuntemaOoman sanan merkityk-
sen pääOelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kieli-
salkkua käyOäen.  Ohjataan oppilaita huomaamaan saamenkielinen kieliympäristö. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks0ä, taito tuo1aa teks0ä: Opetel-
laan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoiOamaan saamen kieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä ai-
heita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vieOo sekä elämä saamenkielises-
sä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäi-
väinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa sekä saa-
men kielen puhuma-alueella ja saamelaisten koLseutualueella. Valitaan erilaisia kielenkäyOötarkoituksia, 
kuten esimerkiksi tervehLminen ja avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisten teksLen, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastaOelujen ja sanoitusten yh-
teydessä.  Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaaLvampia kielenkäyOöLlanteita. Opetellaan löytämään 
saamenkielistä aineistoa. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasL ääntämistä ja puhumista.  

Saamen kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Lei-
kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 
käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri viesLntäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 
ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kie-

T8 tukea oppilasta kielellisten viesLntästrategioiden käytössä S3 L2, L4

 T9 auOaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyOöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan

S3 L2, L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuOuja ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasL Llaisuuksia harjoitella ikätasolle so-
pivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoiOamista kiinniOäen huomio-
ta myös ääntämiseen ja teksLn sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin

S3 L3, L4, L5, L7
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lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-
tuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. Saamen kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

ArvioinL on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia il-
maisumuotoja. Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla 
on kieleen liiOyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat. Arvioinnis-
sa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.  

Saamen kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-
kan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää saamen kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arvioinLkri-
teereitä.  Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, eOä oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös 
itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja eOä arvioinL kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoiOeisiin. Arvioinnissa ote-
taan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen.  

Saamen kielen A-oppimäärän arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-
nallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 viriOää oppilaan kiin-
nostus lähiympäristön, 
saamelaisalueen, Suo-
men ja Pohjoismaiden 
kielellistä ja kulOuurista 
runsauOa kohtaan ja 
heräOää oppilaassa kiin-
nostusta hänen omaa 
kieli- ja kulOuuritaus-
taansa kohtaan 

S1 Ei käytetä arvosanan muodostamisen perus-
teena. Oppilasta ohjataan pohLmaan koke-
muksiaan osana itsearvioinLa.

T2 moLvoida oppilasta 
arvostamaan saamen 
kielten asemaa alkupe-
räiskansan kielinä sekä 
tutustuOaa oppilasta 
paikalliseen, elävään 
saamelaiskulOuuriin

S1 Saamen kielten mer-
kityksen hahmoOa-
minen

Oppilas osaa kertoa, miksi Suomessa puhu-
taan saamea ja tuntee saamen kielten mo-
ninaisuuOa 
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T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdis-
täviä ja eroOavia ilmiöitä 
sekä tukea oppilaan kie-
lellisen uteliaisuuden ja 
pääOelykyvyn kehiOy-
mistä

S2 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintoja saamen kie-
len ja äidinkielensä tai muun osaamansa 
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai 
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta löy-
tämään kohdekielistä 
aineistoa

S1 Kohdekielisen aineis-
ton löytäminen

Oppilas osaa kertoa, missä saamen kieltä voi 
nähdä tai kuulla.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä 
opetuksen tavoiOeisiin 
ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkein-
tä on viesLn väliOymi-
nen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen

S2 Tietoisuus tavoiOeista 
ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoiOeita ja 
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien te-
koon. 

T6 ohjata oppilasta ot-
tamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannut-
tamaan kielitaitoaan 
rohkeasL ja myös Leto- 
ja viesLntä teknologiaa 
käyOäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten

S2 OpiskelutavoiOeiden 
aseOaminen ja opis-
kelutoOumusten löy-
täminen

Oppilas aseOaa tavoiOeita kielenopiskelul-
leen, harjoiOelee erilaisia tapoja opiskella 
kieliä käyOäen myös Leto- ja viesLntätekno-
logiaa sekä harjaannuOaa ja arvioi taitojaan

Kehi1yvä kielitaito, tai-
to toimia vuoro-vaiku-
tus0lanteissa

Taitotaso A1.3

T7järjestää oppilaalle 
Llaisuuksia harjoitella 
eri viesLntäkanavia käyt-
täen suullista ja kirjallista 
viesLntää ja vuorovaiku-
tusta

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa Llanteissa

Oppilas selviytyy monista ruLininomaisista 
viesLntäLlanteista tukeutuen joskus viesLn-
täkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielel-
listen viesLntästrate-
gioiden käytössä

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu viesLntään, muOa tarvit-
see vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa 
reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin 
elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, 
tai muunlaisella minimipalauOeella. Oppilas 
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa 
hyvin usein.
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14.4.4 MATEMATIIKKA 
 
Oppiaineen tehtävä 

MatemaLikan opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaagsta 
ajaOelua. Opetus luo pohjan matemaagsten käsiOeiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehiOää oppi-
laiden kykyä käsitellä Letoa ja ratkaista ongelmia. MatemaLikan kumulaLivisesta luonteesta johtuen opetus 
etenee systemaagsesL. KonkreLa ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matemaLikan opetusta ja opiske-
lua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä Leto- ja viesLntäteknologiaa. 

MatemaLikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asenneOa matemaLikkaa kohtaan ja posiLivista minäku-
vaa matemaLikan oppijoina. Se kehiOää myös viesLntä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. MatemaLikan 
opiskelu on tavoiOeellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat oOavat vastuuta omasta oppimisestaan.  

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matemaLikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yh-
teiskunnassa. Opetus kehiOää oppilaiden kykyä käyOää ja soveltaa matemaLikkaa monipuolisesL.  

Vuosiluokkien 3−6 matemaLikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät matemaat-
Lsten käsiOeiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehiOää oppilaiden taitoja esiOää matemaagsta 
ajaOeluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä 
erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa keskeistä. MatemaLikan opetuksessa varmennetaan ja 
laajennetaan oppilaiden lukukäsiOeen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi kehitetään laskutai-
don sujuvuuOa. 

T9 auOaa oppilasta laa-
jentamaan kohteliaa-
seen kielenkäyOöön 
kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan

S3 ViesLnnän kulOuuri-
nen sopivuus 

Oppilas osaa käyOää yleisimpiä kohteliaa-
seen kielenkäyOöön kuuluvia ilmauksia mo-
nissa ruLininomaisissa sosiaalisissa Llanteis-
sa.   

Kehi1yvä kielitaito, tai-
to tulkita tekstejä

Taitotaso A1.3

T10 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasol-
leen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuOuja ja 
kirjoiteOuja tekstejä 

S3 TeksLen tulkintatai-
dot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuOua sa-
nastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoiteOua 
teksLä ja hidasta puheOa asiayhteyden tu-
kemana. Oppilas pystyy löytämään tarvit-
semansa yksinkertaisen Ledon lyhyestä 
teksLstä.

Kehi1yvä kielitaito, tai-
to tuo1aa tekstejä

Taitotaso A1.2

T11 tarjota oppilaalle 
runsaasL Llaisuuksia 
harjoitella ikätasolle so-
pivaa pienimuotoista 
puhumista ja kirjoiOa-
mista kiinniOäen huo-
miota myös ääntämi-
seen ja teksLn sisällön 
kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin

S3 TeksLen tuoOamis-
taidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista 
ja itselleen tärkeistä asioista käyOäen sup-
peaa ilmaisuvarastoa ja kirjoiOaa muutaman 
lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppi-
las ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut 
ymmärreOäväsL. Oppilas hallitsee hyvin 
suppean perussanaston muutaman Llanne-
sidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin ai-
neksia. 
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Matema0ikan opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

Matema0ikan tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen osaaminen, 
johon tavoite liiOyy

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matemaLik-
kaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluot-
tamusta

S1-S5 L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa 
asioiden välillä

S1-S5 L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan esiOää kysymyksiä 
ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta.

S1-S5 L1, L3, L4, L5

T4 kannustaa oppilasta esiOämään pääOelyään ja ratkaisu-
jaan muille konkreegsin välinein, piirroksin, suullisesL ja 
kirjallisesL myös Leto- ja viesLntäteknologiaa hyödyntäen

S1-S5 L1, L2, L4, L5

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehit-
tämisessä 

S1-S5 L1,L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan arvioida ratkaisun 
järkevyyOä ja tuloksen mielekkyyOä

S1-S5 L1, L3

Käsi1eelliset ja 0edonalakohtaiset tavoi1eet

T7 ohjata oppilasta käyOämään ja ymmärtämään mate-
maagsia käsiOeitä ja merkintöjä.

S1-S5 L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan 
ymmärrystään kymmenjärjestelmästä 

S2 L1, L4

T9 tukea oppilasta lukukäsiOeen kehiOymisessä posiLivisiin 
raLonaalilukuihin ja negaLivisiin kokonaislukuihin

S2 L1, L4

T10 opastaa oppilasta saavuOamaan sujuva laskutaito pääs-
sä ja kirjallisesL hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

S2 L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappa-
leiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutus-
tuOaa oppilas geometrisiin käsiOeisiin

S4 L4, L5

T12 ohjata oppilasta arvioimaan miOauskohteen suuruuOa 
ja valitsemaan miOaamiseen sopivan välineen ja miOayksi-
kön sekä pohLmaan miOaustuloksen järkevyyOä.

S4 L1, L3, L6

T13 ohjata oppilasta laaLmaan ja tulkitsemaan taulukoita ja 
diagrammeja sekä käyOämään Llastollisia tunnuslukuja sekä 
tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

S5 L4, L5

T14 innostaa oppilasta laaLmaan toimintaohjeita Letoko-
neohjelmina graafisessa ohjelmoinLympäristössä

S1 L1, L4, L5, L6
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S1 Aja1elun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.  Sy-
vennetään taitoa vertailla, luokitella ja aseOaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaagsesL, havaita 
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matemaLikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. 
Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokiOelemalla 
lukuja. 

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgorit-
meja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun käsiOeen ymmärtäminen ja opitaan 
kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmiste-
taan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- eOä ositusjakoLlanteissa. Harjoitellaan lukuyksi-
köiOäin jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. 

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, eOä he oppivat arvioimaan tuloksen 
suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa Llanteissa hyödyntäen tarviOavia väli-
neitä. 

Pohjustetaan negaLivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualueOa negaLivisilla kokonaisluvuilla. Opitaan 
murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri Llanteissa. Kerto- ja jakolaskussa 
pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään desimaalilukuihin osana kym-
menjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. Perehdytään prosenLn käsiOee-
seen. Pohjustetaan prosengluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa 
tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosenLn välisiä yhteyksiä. 

S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuuOa sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustu-
taan tuntemaOoman käsiOeeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja pääOelemällä ja kokeile-
malla. 

S4 Geometria ja mi1aaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luo-
kitellaan kappaleet lieriöihin, karLoihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen 
särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen karLoon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioi-
hin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikul-
mioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsiOeisiin.  Harjoitellaan kulmien piir-
tämistä, miOaamista ja luokiOelemista.  

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmet-
rioita ympäristössä esimerkiksi osana taideOa. 

Käsitellään koordinaaLstosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan siOen kaikkiin neljänneksiin. 

Tutustutaan miOakaavan käsiOeeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppilai-
ta hyödyntämään miOakaavaa kartan käytössä. 

Harjoitellaan miOaamista ja kiinnitetään huomiota miOaustarkkuuteen, miOaustuloksen arvioinLin ja mit-
tauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakul-
maisten särmiöiden Llavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten miOayksikköjärjestelmä rakentuu. 
Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä miOayksiköillä. 

S5 Tietojenkäsi1ely, 0lastot ja todennäköisyys: Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä Letoa järjestelmällises-
L kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan ja esitetään Letoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään 
Llastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.  

Tutustutaan todennäköisyyteen arkiLlanteiden perusteella pääOelemällä, onko tapahtuma mahdoton, 
mahdollinen vai varma. 
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Matema0ikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6 

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuOuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia. MatemaLikkaa 
opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkreLsoinL ja välineet ovat keskeisessä asemassa.  Väli-
neet tulee olla helposL saatavilla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus 
vaikuOaa työtapojen valintaan. Työskennellään sekä yhdessä eOä itsenäisesL. Oppimispelit ja -leikit ovat 
yksi tärkeä ja oppilaita moLvoiva työtapa. Tieto- ja viesLntäteknologiaa sekä laskinta hyödynnetään opetuk-
sessa ja opiskelussa. 
Ohjaus, eriy1äminen ja tuki matema0ikassa vuosiluokilla 3-6  

Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöis-
tä, jos hän ei hallitse niitä riiOäväsL. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea uusien sisältöjen oppimiseksi. Ma-
temaLikan oppimiselle on varaOava riiOäväsL aikaa ja tuen on oltava systemaagsta. Oppilaiden matemaLi-
kan osaamista ja taitojen kehiOymistä seurataan jatkuvasL. TarjoOava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden 
kehiOää taitojaan niin, eOä myönteinen asenne ja kyvykkyyden tunne vahvistuvat.  Oppilaille tarjotaan sopi-
via välineitä oppimisen tueksi ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Jokaiselle oppi-
laalle turvataan mahdollisuus riiOävään harjoiOeluun.   

Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja rikastuOamalla käsiteltäviä 
sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot, geometria, luova 
ongelmanratkaisu ja matemaLikan sovellukset. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 matema0ikassa vuosiluokilla 3-6 

Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden ma-
temaagsen ajaOelun ja osaamisen kehiOymistä kaikilla tavoitealueilla. ArvioinL on monipuolista ja palaute 
ohjaavaa ja rakentavaa.  Ne tukevat oppilaiden matemaagsten taitojen kehiOymistä ja rohkaisevat tarvit-
taessa uuteen yriOämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja Ledostamaan vahvuuksi-
aan. Palaute auOaa oppilaita ymmärtämään, mitä Letoja ja taitoja tulisi edelleen kehiOää ja miten. Lisäksi 
oppilaita ohjataan kiinniOämään huomiota tapaansa työskennellä sekä Ledostamaan asenneOaan matema-
Likan opiskelua kohtaan.  

Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaagsen ajaOelunsa esilletuomista puheen, välineiden, 
piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa, ratkaisujen oikeelli-
suus sekä taito soveltaa opiOua. 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten eOä koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Palaut-
teella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehiOymisen merkitys. 
Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen. 

Matema0ikan arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvion ”hyvä” / arvosanan kah-
deksan osaaminen

Merkitys, arvot, asenteet 

T1 pitää yllä oppilaan innos-
tusta ja kiinnostusta mate-
maLikkaa kohtaan sekä tu-
kea myönteistä minäkuvaa ja 
itseluoOamusta

S1-S5 Ei vaikuta arvion tai arvosanan 
muodostamiseen. Oppilaita ohja-
taan pohLmaan kokemuksiaan 
osana itsearvioinLa.

Työskentelyn taidot 
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T2 ohjata oppilasta havait-
semaan yhteyksiä oppimien-
sa asioiden välillä

S1-S5 OpiOujen asioiden yhtey-
det 

Oppilas tunnistaa ja antaa esi-
merkkejä oppimiensa asioiden 
välisistä yhteyksistä

T3 ohjata oppilasta kehiOä-
mään taitoaan esiOää kysy-
myksiä ja tehdä perusteltuja 
päätelmiä havaintojensa 
pohjalta

S1-S5 Kysymysten esiOäminen ja 
pääOelytaidot 

Oppilas osaa esiOää matemaLi-
kan kannalta mielekkäitä kysy-
myksiä ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esit-
tämään pääOelyään ja rat-
kaisujaan muille konkreeg-
sin välinein, piirroksin, suulli-
sesL ja kirjallisesL myös Le-
to- ja viesLntäteknologiaa 
hyödyntäen

S1-S5 Ratkaisujen ja päätelmien 
esiOäminen

Oppilas esiOää ratkaisujaan ja 
päätelmiään eri tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehiOämisessä

S1-S5 Ongelmaratkaisutaidot Oppilas käyOää ongelmanratkai-
sussaan erilaisia strategioita.

T6 ohjata oppilasta kehiOä-
mään taitoaan arvioida rat-
kaisun järkevyyOä ja tulok-
sen mielekkyyOä

S1-S5 Taito arvioida ratkaisua Oppilas osaa pääsääntöisesL ar-
vioida ratkaisun järkevyyOä ja 
tuloksen mielekkyyOä.

Käsi1eelliset ja 0edonala-
kohtaiset tavoi1eet 

T7 ohjata oppilasta käyOä-
mään ja ymmärtämään ma-
temaagsia käsiOeitä ja mer-
kintöjä 

S1-S5 Matemaagsten käsiOei-
den ymmärtäminen ja 
käyOö 

Oppilas käyOää pääsääntöisesL 
oikeita käsiOeitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta 
vahvistamaan ja laajenta-
maan ymmärrystään kym-
menjärjestelmästä 

S2 Kymmenjärjes-telmän 
ymmärtäminen

Oppilas hallitsee kymmenjärjes-
telmän periaaOeen, myös desi-
maalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsit-
teen kehiOymisessä posiLivi-
siin raLonaalilukuihin ja ne-
gaLivisiin kokonaislukuihin

S2 Lukukäsite Oppilas osaa käyOää posiLivisia 
raLonaalilukuja ja negaLivisia ko-
konaislukuja

T10 opastaa oppilasta saa-
vuOamaan sujuva laskutaito 
päässä ja kirjallisesL hyödyn-
täen laskutoimitusten omi-
naisuuksia

S2 Laskutaidot ja peruslasku-
toimitusten ominaisuuk-
sien hyödyntäminen

Oppilas laskee melko sujuvasL 
päässä ja kirjallisesL.

T11 ohjata oppilasta havain-
noimaan ja kuvailemaan 
kappaleiden ja kuvioiden 
geometrisia ominaisuuksia 
sekä tutustuOaa oppilas 
geometrisiin käsiOeisiin

S4 Geometrian käsiOeet ja 
geometristen ominai-
suuksien havainnoinL

Oppilas osaa luokitella ja tunnis-
taa kappaleita ja kuvioita.  Oppilas 
osaa käyOää miOakaavaa sekä 
tunnistaa suoran ja pisteen suh-
teen symmetrisiä kuvioita.
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OULUN KRISTILLISEN KOULUN PAIKALLINEN OSUUS: MATEMATIIKKA 

3. luokka 

T12 ohjata oppilasta arvioi-
maan miOauskohteen suu-
ruuOa ja valitsemaan mit-
taamiseen sopivan välineen 
ja miOayksikön sekä pohL-
maan miOaustuloksen järke-
vyyOä

S4 MiOaaminen Oppilas osaa valita sopivan miOa-
välineen, mitata ja arvioida mit-
taustuloksen järkevyyOä. Oppilas 
osaa laskea pinta-aloja ja Lla-
vuuksia. Hän hallitsee yleisimmät 
miOayksikkömuunnokset.

T13 ohjata oppilasta laaL-
maan ja tulkitsemaan taulu-
koita ja diagrammeja sekä 
käyOämään Llastollisia tun-
nuslukuja sekä tarjota koke-
muksia todennäköisyydestä

S5 Taulukoiden ja diagram-
mien laaLminen ja tulkin-
ta

Oppilas osaa laaLa taulukon an-
netusta aineistosta sekä tulkita 
taulukoita ja diagrammeja. Oppi-
las osaa laskea keskiarvon ja mää-
riOää tyyppiarvon.

T14 innostaa oppilasta laa-
Lmaan toimintaohjeita Le-
tokoneohjelmina graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä

S1 OhjelmoinL graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä

Oppilas osaa ohjelmoida toimivan 
ohjelman graafisessa ohjelmoin-
Lympäristössä.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOyvät 
sisältöalueet

Laaja-alainen osaami-
nen 

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta mate-
maLikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja 
itseluoOamusta  

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu 
oppimaan uuOa. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tule-
vat oppilaan arjen Llanteista. Oppilas ymmärtää ma-
temaLikan merkityksen hänen omassa kokemusmaa-
ilmassaan sekä ympäristössään ja kehiOää matemaat-
Lsta ajaOelutapaansa. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja löytää yhtäläi-
syyksiä, eroja ja sään-
nönmukaisuuksia. 

Syvennetään taitoa ver-
tailla, luokitella ja aseOaa 
järjestykseen, etsiä vaih-
toehtoja systemaagses-
L, havaita syy- ja seu-
raussuhteita sekä yh-
teyksiä matemaLikassa.  

Suunnitellaan ja toteute-
taan ohjelmia graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

Lukualue 0-1000 

Harjaannutetaan moni-
puolisesL taitoa laskea 
peruslaskutoimituksia 
päässä, esimerkiksi KeKe-

L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimien-
sa asioiden välillä 

Oppilas oppii yhteen- ja vähennyslaskun, kerto- ja jako-
laskun yhteyden sekä harjoiOelee murto- ja desimaali-
lukujen välistä yhteyOä. Oppilas hallitsee kertolaskun 
vaihdannaisuuden. Oppilas tutkii geometristen muoto-
jen esiintyvyyOä lähiympäristössä ja harjoiOelee ylei-
simpien miOayksiköiden muunnoksia. 

L1, L4
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T3 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan esiOää kysy-
myksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa 
pohjalta. 

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan 
seliOää matemaagsin keinoin. Oppilas harjoiOelee 
laskulausekkeiden ja konkreegsten mallien sekä piir-
rosten välisen yhteyden havaitsemista myös ilmiöiden 
pohjalta.

päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-
TE?). 

Kaikkia laskutoimituksia 
harjoitellaan monipuoli-
sissa Llanteissa hyödyn-
täen tarviOavia välineitä.  

Ensin lukualueella 0-100 
ja siOen lukualueella 
0-1000 
harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskua ja ope-
tellaan algoritmeja. 

Varmistetaan kertolas-
kun käsiOeen ymmärtä-
minen sekä joukkomallil-
la eOä pinta-alamallilla ja 
opitaan kertotaulut 6-9. 

Opiskellaan jakolaskua 
sekä sisältö- eOä ositus-
jakoLlanteissa. 

Opitaan murtoluvun kä-
site ja harjoitellaan mur-
tolukuja osana yhtä suu-
riin osiin jakamista, 
murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja saman-
nimisillä murtoluvuilla 

Oppilaita ohjataan pyö-
ristämään lukuja ja las-
kemaan likiarvoilla siten, 
eOä he oppivat arvioi-
maan tuloksen suuruus-
luokan.  

Tunnistetaan kellonajat 
ja tutustutaan 60-järjes-
telmään.  

L1, L3, L4, L5

T4 kannustaa oppilasta esiOämään pääOelyään ja rat-
kaisujaan muille konkreegsin välinein, piirroksin, suul-
lisesL ja kirjallisesL myös Leto- ja viesLntäteknologiaa 
hyödyntäen 

Oppilas harjoiOelee ilmaisemaan ratkaisujaan kon-
kreegsin välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja lukua-
lueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- 
ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia ku-
vioita, pinta-aloja ja piirejä, yleisimpiä pituuden (mm, 
cm, m, km), massan (g, kg, t), Llavuuden (dl, l) ja ajan 
miOayksiköitä (s, min, h, d, vk, kk, a) ja niiden muun-
noksia, taulukoita, diagrammeja ja koordinaaLstoja. 
Oppilas tutustuu perusyksiköiden kymmenes- ja sada-
sosiin sekä kymmen- ja satakertoihin ja niiden muun-
noksiin. 

L1, L2, L4, L5

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen 
kehiOämisessä  

Oppilas ymmärtää matemaagsen ajaOelun merkityk-
sen ongelmanratkaisussa käytännön Llanteissa, esi-
merkiksi sisältö- ja ositusjakoLlanteissa kertolaskujen 
hyödyntäminen. Oppilas harjoiOelee ja kehiOää on-
gelmanratkaisutaitojaan. 

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan arvioida rat-
kaisun järkevyyOä ja tuloksen mielekkyyOä 

Oppilas harjoiOelee arvioimaan tuloksen suuruusluok-
kaa ja mielekkyyOä. Oppilas harjoiOelee esimerkiksi 
pituuden ja massan yksikkö- muunnosten järkevyyOä. 

L1, L3

Käsi1eelliset ja 0edonalakohtaiset tavoi1eet
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T7 ohjata oppilasta käyOämään ja ymmärtämään ma-
temaagsia käsiOeitä ja merkintöjä. 

Oppilas oppii käyOämään esimerkiksi kerto- ja jakolas-
kun sekä geometrian matemaagsia käsiOeitä ja yksik-
kömerkintöjä matemaagsessa ilmaisussa. Oppilas har-
joiOelee laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintö-
jä. 

Tutkitaan lukujonon 
säännönmukaisuuOa 
sekä jatketaan lukujonoa 
säännön mukaan. 
Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 
kappaleita ja kuvioita. 

Luokitellaan tasokuviot 
monikulmioihin ja mui-
hin kuvioihin sekä tutki-
taan niiden ominaisuuk-
sia. 

Perehdytään pisteen, 
janan, suoran ja kulman 
käsiOeisiin. 

Harjoitellaan miOaamista 
ja kiinnitetään huomiota 
miOaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arvioinLin ja 
miOauksen tarkistami-
seen.  

Ohjataan oppilaita ym-
märtämään, miten mit-
tayksikköjärjestelmä ra-
kentuu.  

Harjoitellaan yksikön-
muunnoksia yleisimmin 
käytetyillä miOayksiköil-
lä. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja kerätä Letoa jär-
jestelmällisesL kiinnosta-
vista aihepiireistä.  

Tallennetaan ja esitetään 
Letoa taulukoiden ja 
diagrammien avulla. 

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajenta-
maan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä  

Oppilas syventää kymmenjärjestelmän ymmärtämistä 
konkreegsin välinein ja piirroksin. 

Lukualue 0-1000 

Harjaannutetaan moni-
puolisesL taitoa laskea 
peruslaskutoimituksia 
päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-

L1, L4
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T9 tukea oppilasta lukukäsiOeen kehiOymisessä posi-
Livisiin raLonaalilukuihin ja negaLivisiin kokonaislukui-
hin 

Oppilas oppii negaLivisia kokonaislukuja, murto- ja 
desimaalilukujen käsiOeet sekä lukujen välisen yhtey-
den. 

päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-
TE?). 

Kaikkia laskutoimituksia 
harjoitellaan monipuoli-
sissa Llanteissa hyödyn-
täen tarviOavia välineitä.  

Ensin lukualueella 0-100 
ja siOen lukualueella 
0-1000 
harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskua ja ope-
tellaan algoritmeja. 

Varmistetaan kertolas-
kun käsiOeen ymmärtä-
minen sekä joukkomallil-
la eOä pinta-alamallilla ja 
opitaan kertotaulut 6-9. 

Opiskellaan jakolaskua 
sekä sisältö- eOä ositus-
jakoLlanteissa. 

Opitaan murtoluvun kä-
site ja harjoitellaan mur-
tolukuja osana yhtä suu-
riin osiin jakamista, 
murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja saman-
nimisillä murtoluvuilla 

Oppilaita ohjataan pyö-
ristämään lukuja ja las-
kemaan likiarvoilla siten, 
eOä he oppivat arvioi-
maan tuloksen suuruus-
luokan.  

Tunnistetaan kellonajat 
ja tutustutaan 60-järjes-
telmään.  

L1, L4

T10 opastaa oppilasta saavuOamaan sujuva laskutaito 
päässä ja kirjallisesL hyödyntäen laskutoimitusten 
ominaisuuksia 

Oppilas harjoiOelee erilaisia kerto- ja jakolaskun lasku-
tekniikoita päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä. 
Oppilas harjoiOelee tekemään huolellisia kirjallisia 
merkintöjä. 

L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan 
kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia 
sekä tutustuOaa oppilas geometrisiin käsiOeisiin 

Oppilas oppii monikulmioiden ominaisuuksia ja niiden 
eroja sekä osaa etsiä geometrisia kuvioita lähiympäris-
tössä. Oppilas ymmärtää pinta-alan ja piirin käsiOeiden 
erot. 

Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 
kappaleita ja kuvioita. 

Luokitellaan tasokuviot 
monikulmioihin ja mui-
hin kuvioihin sekä tutki-
taan niiden ominaisuuk-
sia. 

L4, L5
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4. luokka 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan miOauskohteen suu-
ruuOa ja valitsemaan miOaamiseen sopivan välineen ja 
miOayksikön sekä pohLmaan miOaustuloksen järke-
vyyOä. 

Oppilas arvioi miOauskohteen suuruuden ja valitsee 
miOaamiseen sopivan välineen ja miOayksikön sekä 
pohLi miOaustuloksen järkevyyOä. 

sia. 

Perehdytään pisteen, 
janan, suoran ja kulman 
käsiOeisiin. 

Harjoitellaan miOaamista 
ja kiinnitetään huomiota 
miOaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arvioinLin ja 
miOauksen tarkistami-
seen.  

Ohjataan oppilaita ym-
märtämään, miten mit-
tayksikköjärjestelmä ra-
kentuu.  

Harjoitellaan yksikön-
muunnoksia yleisimmin 
käytetyillä miOayksiköil-
lä. 

L1, L3, L6

T13 ohjata oppilasta laaLmaan ja tulkitsemaan taulu-
koita ja diagrammeja sekä käyOämään Llastollisia tun-
nuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä 

Oppilas oppii taulukkojen ja diagrammien laaLmista ja 
tulkitsemista. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja kerätä Letoa jär-
jestelmällisesL kiinnosta-
vista aihepiireistä.  

Tallennetaan ja esitetään 
Letoa taulukoiden ja 
diagrammien avulla. 

L4, L5

T14 innostaa oppilasta laaLmaan toimintaohjeita Le-
tokoneohjelmina graafisessa ohjelmoinLympäristössä 

Oppilas harjoiOelee loogisten toimintaohjeiden laaL-
mista. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja löytää yhtäläi-
syyksiä, eroja ja sään-
nönmukaisuuksia. 

Syvennetään taitoa ver-
tailla, luokitella ja aseOaa 
järjestykseen, etsiä vaih-
toehtoja systemaagses-
L, havaita syy- ja seu-
raussuhteita sekä yh-
teyksiä matemaLikassa.  

Suunnitellaan ja toteute-
taan ohjelmia graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

L1, L4, L5, L6
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Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOyvät 
sisältöalueet

Laaja-alainen osaami-
nen 

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta mate-
maLikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja 
itseluoOamusta  

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu 
oppimaan uuOa. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tule-
vat oppilaan arjen Llanteista. Oppilas ymmärtää ma-
temaLikan merkityksen hänen omassa kokemusmaa-
ilmassaan sekä ympäristössään ja kehiOää matemaat-
Lsta ajaOelutapaansa. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja löytää yhtäläi-
syyksiä, eroja ja sään-
nönmukaisuuksia. 

Syvennetään taitoa ver-
tailla, luokitella ja aseOaa 
järjestykseen, etsiä vaih-
toehtoja systemaagses-
L, havaita syy- ja seu-
raussuhteita sekä yh-
teyksiä matemaLikassa.  

Suunnitellaan ja toteute-
taan ohjelmia graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

Lukualue 0-1000 

Harjaannutetaan moni-
puolisesL taitoa laskea 
peruslaskutoimituksia 
päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-
TE?). 

Kaikkia laskutoimituksia 
harjoitellaan monipuoli-
sissa Llanteissa hyödyn-
täen tarviOavia välineitä.  

Ensin lukualueella 0-100 
ja siOen lukualueella 
0-1000 
harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskua ja ope-
tellaan algoritmeja. 

L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimien-
sa asioiden välillä 

Oppilas oppii kerto- ja jakolaskun, sekä murto- ja de-
simaalilukujen yhteyden. Oppilas tutkii geometristen 
muotojen esiintyvyyOä lähiympäristössä ja harjoiOelee 
yleisempien miOayksiköiden muunnoksia. Oppilas tun-
nistaa posiLivisten ja negaLivisten kokonaislukujen 
yhteyden arkielämään. Oppilas pyrkii löytämään sään-
nönmukaisuuksia aiemmin opiOujen ja uusien asioiden 
välillä, esimerkiksi yksikkömuunnosten, lukujonojen ja 
allekkainlaskualgoritmien yhteydessä. 

L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan esiOää kysy-
myksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa 
pohjalta. 

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan 
seliOää matemaagsin keinoin. Oppilas harjoiOelee 
laskulausekkeiden ja konkreegsten mallien sekä piir-
rosten välisen yhteyden havaitsemista myös ilmiöiden 
pohjalta. 

L1, L3, L4, L5
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T4 kannustaa oppilasta esiOämään pääOelyään ja rat-
kaisujaan muille konkreegsin välinein, piirroksin, suul-
lisesL ja kirjallisesL myös Leto- ja viesLntäteknologiaa 
hyödyntäen 

Oppilas harjoiOelee ilmaisemaan ratkaisujaan kon-
kreegsin välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja lukua-
lueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- 
ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia ku-
vioita, pinta-aloja ja piirejä, yleisimpiä pituuden (mm, 
cm, m, km), massan (g, kg, t), Llavuuden (dl, l) ja ajan 
miOayksiköitä (s, min, h, d, vk, kk, a) ja niiden muun-
noksia, taulukoita, diagrammeja ja koordinaaLstoja. 
Oppilas tutustuu perusyksiköiden kymmenes- ja sada-
sosiin sekä kymmen- ja satakertoihin ja niiden muun-
noksiin. 

tellaan algoritmeja. 

Varmistetaan kertolas-
kun käsiOeen ymmärtä-
minen sekä joukkomallil-
la eOä pinta-alamallilla ja 
opitaan kertotaulut 6-9. 

Opiskellaan jakolaskua 
sekä sisältö- eOä ositus-
jakoLlanteissa. 

Opitaan murtoluvun kä-
site ja harjoitellaan mur-
tolukuja osana yhtä suu-
riin osiin jakamista, 
murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja saman-
nimisillä murtoluvuilla 

Oppilaita ohjataan pyö-
ristämään lukuja ja las-
kemaan likiarvoilla siten, 
eOä he oppivat arvioi-
maan tuloksen suuruus-
luokan.  

Tunnistetaan kellonajat 
ja tutustutaan 60-järjes-
telmään.  

Tutkitaan lukujonon 
säännönmukaisuuOa 
sekä jatketaan lukujonoa 
säännön mukaan. 
Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 

L1, L2, L4, L5

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen 
kehiOämisessä  

Oppilas ymmärtää matemaagsen ajaOelun merkityk-
sen ongelmanratkaisussa käytännön Llanteissa, esi-
merkiksi sisältö- ja ositusjakoLlanteissa kertolaskujen 
hyödyntäminen. Oppilas harjoiOelee ja kehiOää on-
gelmanratkaisutaitojaan. 

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan arvioida rat-
kaisun järkevyyOä ja tuloksen mielekkyyOä 

Oppilas harjoiOelee arvioimaan tuloksen suuruusluok-
kaa ja mielekkyyOä. Oppilas harjoiOelee esimerkiksi 
pituuden ja massan yksikkömuunnosten järkevyyOä. 

L1, L3

Käsi1eelliset ja 0edonalakohtaiset tavoi1eet
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T7 ohjata oppilasta käyOämään ja ymmärtämään ma-
temaagsia käsiOeitä ja merkintöjä. 

Oppilas oppii käyOämään esimerkiksi kerto- ja jakolas-
kun sekä geometrian matemaagsia käsiOeitä ja yksik-
kömerkintöjä matemaagsessa ilmaisussa. Oppilas har-
joiOelee laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintö-
jä. 

Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 
kappaleita ja kuvioita. 

Luokitellaan tasokuviot 
monikulmioihin ja mui-
hin kuvioihin sekä tutki-
taan niiden ominaisuuk-
sia. 

Perehdytään pisteen, 
janan, suoran ja kulman 
käsiOeisiin. 

Harjoitellaan miOaamista 
ja kiinnitetään huomiota 
miOaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arvioinLin ja 
miOauksen tarkistami-
seen.  

Ohjataan oppilaita ym-
märtämään, miten mit-
tayksikköjärjestelmä ra-
kentuu.  

Harjoitellaan yksikön-
muunnoksia yleisimmin 
käytetyillä miOayksiköil-
lä. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja kerätä Letoa jär-
jestelmällisesL kiinnosta-
vista aihepiireistä.  

Tallennetaan ja esitetään 
Letoa taulukoiden ja 
diagrammien avulla. 

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajenta-
maan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä  

Oppilas syventää kymmenjärjestelmän ymmärtämistä 
konkreegsin välinein ja piirroksin. 

Lukualue 0-1000 

Harjaannutetaan moni-
puolisesL taitoa laskea 
peruslaskutoimituksia 
päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-

L1, L4
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T9 tukea oppilasta lukukäsiOeen kehiOymisessä posi-
Livisiin raLonaalilukuihin ja negaLivisiin kokonaislukui-
hin 

Oppilas oppii negaLivisia kokonaislukuja, murto- ja 
desimaalilukujen käsiOeet sekä lukujen välisen yhtey-
den.  

päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-
TE?). 

Kaikkia laskutoimituksia 
harjoitellaan monipuoli-
sissa Llanteissa hyödyn-
täen tarviOavia välineitä.  

Ensin lukualueella 0-100 
ja siOen lukualueella 
0-1000 
harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskua ja ope-
tellaan algoritmeja. 

Varmistetaan kertolas-
kun käsiOeen ymmärtä-
minen sekä joukkomallil-
la eOä pinta-alamallilla ja 
opitaan kertotaulut 6-9. 

Opiskellaan jakolaskua 
sekä sisältö- eOä ositus-
jakoLlanteissa. 

Opitaan murtoluvun kä-
site ja harjoitellaan mur-
tolukuja osana yhtä suu-
riin osiin jakamista, 
murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja saman-
nimisillä murtoluvuilla 

Oppilaita ohjataan pyö-
ristämään lukuja ja las-
kemaan likiarvoilla siten, 
eOä he oppivat arvioi-
maan tuloksen suuruus-
luokan.  

Tunnistetaan kellonajat 
ja tutustutaan 60-järjes-
telmään.  

L1, L4

T10 opastaa oppilasta saavuOamaan sujuva laskutaito 
päässä ja kirjallisesL hyödyntäen laskutoimitusten 
ominaisuuksia 

Oppilas harjoiOelee erilaisia kerto- ja jakolaskun lasku-
tekniikoita päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä. 
Oppilas harjoiOelee tekemään huolellisia kirjallisia 
merkintöjä. 

L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan 
kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia 
sekä tutustuOaa oppilas geometrisiin käsiOeisiin 

Oppilas oppii monikulmioiden ominaisuuksia ja niiden 
eroja sekä osaa etsiä geometrisia kuvioita lähiympäris-
tössä. Oppilas ymmärtää pinta-alan ja piirin käsiOeiden 
erot. 

Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 
kappaleita ja kuvioita. 

Luokitellaan tasokuviot 
monikulmioihin ja mui-
hin kuvioihin sekä tutki-
taan niiden ominaisuuk-
sia. 

L4, L5
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5. luokka 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan miOauskohteen suu-
ruuOa ja valitsemaan miOaamiseen sopivan välineen ja 
miOayksikön sekä pohLmaan miOaustuloksen järke-
vyyOä. 

Oppilas arvioi miOauskohteen suuruuden ja valitsee 
miOaamiseen sopivan välineen ja miOayksikön sekä 
pohLi miOaustuloksen järkevyyOä. 

sia. 

Perehdytään pisteen, 
janan, suoran ja kulman 
käsiOeisiin. 

Harjoitellaan miOaamista 
ja kiinnitetään huomiota 
miOaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arvioinLin ja 
miOauksen tarkistami-
seen.  

Ohjataan oppilaita ym-
märtämään, miten mit-
tayksikköjärjestelmä ra-
kentuu.  

Harjoitellaan yksikön-
muunnoksia yleisimmin 
käytetyillä miOayksiköil-
lä. 

L1, L3, L6

T13 ohjata oppilasta laaLmaan ja tulkitsemaan taulu-
koita ja diagrammeja sekä käyOämään Llastollisia tun-
nuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä 

Oppilas oppii taulukkojen ja diagrammien laaLmista ja 
tulkitsemista. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja kerätä Letoa jär-
jestelmällisesL kiinnosta-
vista aihepiireistä.  

Tallennetaan ja esitetään 
Letoa taulukoiden ja 
diagrammien avulla. 

L4, L5

T14 innostaa oppilasta laaLmaan toimintaohjeita Le-
tokoneohjelmina graafisessa ohjelmoinLympäristössä 

Oppilas harjoiOelee loogisten toimintaohjeiden laaL-
mista. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja löytää yhtäläi-
syyksiä, eroja ja sään-
nönmukaisuuksia. 

Syvennetään taitoa ver-
tailla, luokitella ja aseOaa 
järjestykseen, etsiä vaih-
toehtoja systemaagses-
L, havaita syy- ja seu-
raussuhteita sekä yh-
teyksiä matemaLikassa.  

Suunnitellaan ja toteute-
taan ohjelmia graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

L1, L4, L5, L6
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Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOyvät 
sisältöalueet

Laaja-alainen osaami-
nen 

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta mate-
maLikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja 
itseluoOamusta  

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu 
oppimaan uuOa. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tule-
vat oppilaan arjen Llanteista. Oppilas ymmärtää ma-
temaLikan merkityksen hänen omassa kokemusmaa-
ilmassaan sekä ympäristössään ja kehiOää matemaat-
Lsta ajaOelutapaansa. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja löytää yhtäläi-
syyksiä, eroja ja sään-
nönmukaisuuksia. 

Syvennetään taitoa ver-
tailla, luokitella ja aseOaa 
järjestykseen, etsiä vaih-
toehtoja systemaagses-
L, havaita syy- ja seu-
raussuhteita sekä yh-
teyksiä matemaLikassa.  

Suunnitellaan ja toteute-
taan ohjelmia graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

Lukualue 0-1000 

Harjaannutetaan moni-
puolisesL taitoa laskea 
peruslaskutoimituksia 
päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-
TE?). 

Kaikkia laskutoimituksia 
harjoitellaan monipuoli-
sissa Llanteissa hyödyn-
täen tarviOavia välineitä.  

Ensin lukualueella 0-100 
ja siOen lukualueella 
0-1000 
harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskua ja ope-
tellaan algoritmeja. 

Varmistetaan kertolas-

L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimien-
sa asioiden välillä 

Oppilas oppii murto-, desimaali- ja prosenglukujen 
yhteyden. Oppilas tutkii geometristen muotojen esiin-
tyvyyOä lähiympäristössä, harjoiOelee miOayksiköiden 
muunnoksia sekä pinta-alojen ja Llavuuksien yhteyksiä 
käytäntöön. Oppilas tunnistaa posiLivisten ja negaLi-
visten kokonaislukujen sekä prosengkäsiOeen yhtey-
den arkielämään. Oppilas oppii havaitsemaan pituu-
den miOayksiköiden yhteyden miOakaavaan ja pinta-
aloihin. Oppilas pyrkii löytämään säännönmukaisuuk-
sia yksikkömuunnosten ja miOakaavan sekä desimaali-
lukujen ja prosengen välillä. 

L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan esiOää kysy-
myksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa 
pohjalta. 

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan 
seliOää matemaagsin keinoin. Oppilas oppii lasku-
lausekkeiden ja konkreegsten mallien sekä piirrosten 
välisen yhteyden myös ilmiöiden pohjalta. 

L1, L3, L4, L5
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T4 kannustaa oppilasta esiOämään pääOelyään ja rat-
kaisujaan muille konkreegsin välinein, piirroksin, suul-
lisesL ja kirjallisesL myös Leto- ja viesLntäteknologiaa 
hyödyntäen 

Oppilas oppii ilmaisemaan ratkaisujaan konkreegsin 
välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja lukualueella, 
kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desi-
maalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, 
pinta-aloja ja piirejä, suorakulmaisten särmiöiden Lla-
vuuksia, miOayksiköitä ja niiden muunnoksia, prosent-
teja, taulukoita, diagrammeja ja koordinaaLstoja. Op-
pilas harjoiOelee perusyksiköiden kymmenes- ja sada-
sosia sekä kymmen- ja satakertoja ja niiden muunnok-
sia. 

Varmistetaan kertolas-
kun käsiOeen ymmärtä-
minen sekä joukkomallil-
la eOä pinta-alamallilla ja 
opitaan kertotaulut 6-9. 

Opiskellaan jakolaskua 
sekä sisältö- eOä ositus-
jakoLlanteissa. 

Opitaan murtoluvun kä-
site ja harjoitellaan mur-
tolukuja osana yhtä suu-
riin osiin jakamista, 
murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja saman-
nimisillä murtoluvuilla 

Oppilaita ohjataan pyö-
ristämään lukuja ja las-
kemaan likiarvoilla siten, 
eOä he oppivat arvioi-
maan tuloksen suuruus-
luokan.  

Tunnistetaan kellonajat 
ja tutustutaan 60-järjes-
telmään.  

Tutkitaan lukujonon 
säännönmukaisuuOa 
sekä jatketaan lukujonoa 
säännön mukaan. 
Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 

L1, L2, L4, L5

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen 
kehiOämisessä  

Oppilas ymmärtää matemaagsen ajaOelun merkityk-
sen ongelmanratkaisussa käytännön Llanteissa, esi-
merkiksi lämpöLlamuutosten vaikutus veden olomuo-
toihin. Oppilas harjoiOelee ja kehiOää ongelmanratkai-
sutaitojaan. 

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan arvioida rat-
kaisun järkevyyOä ja tuloksen mielekkyyOä 

Oppilas harjoiOelee arvioimaan tuloksen suuruusluok-
kaa ja mielekkyyOä. Oppilas harjoiOelee esimerkiksi 
pinta-alan yksikkömuunnosten järkevyyOä. 

L1, L3

Käsi1eelliset ja 0edonalakohtaiset tavoi1eet
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T7 ohjata oppilasta käyOämään ja ymmärtämään ma-
temaagsia käsiOeitä ja merkintöjä. 

Oppilas oppii käyOämään esimerkiksi koordinaaLstoon 
liiOyviä matemaagsia käsiOeitä ja yksikkömerkintöjä 
matemaagsessa ilmaisussa. Oppilas käyOää lasku-
lausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä. Oppilas tu-
tustuu jakoviivaan. 

Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 
kappaleita ja kuvioita. 

Luokitellaan tasokuviot 
monikulmioihin ja mui-
hin kuvioihin sekä tutki-
taan niiden ominaisuuk-
sia. 

Perehdytään pisteen, 
janan, suoran ja kulman 
käsiOeisiin. 

Harjoitellaan miOaamista 
ja kiinnitetään huomiota 
miOaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arvioinLin ja 
miOauksen tarkistami-
seen.  

Ohjataan oppilaita ym-
märtämään, miten mit-
tayksikköjärjestelmä ra-
kentuu.  

Harjoitellaan yksikön-
muunnoksia yleisimmin 
käytetyillä miOayksiköil-
lä. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja kerätä Letoa jär-
jestelmällisesL kiinnosta-
vista aihepiireistä.  

Tallennetaan ja esitetään 
Letoa taulukoiden ja 
diagrammien avulla. 

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajenta-
maan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä  

Oppilas oppii lukualueen lukujonotaitoja ja oppii löy-
tämään lukujonojen säännön. 

Lukualue 0-1000 

Harjaannutetaan moni-
puolisesL taitoa laskea 
peruslaskutoimituksia 
päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-
TE?). 

Kaikkia laskutoimituksia 
harjoitellaan monipuoli-
sissa Llanteissa hyödyn-
täen tarviOavia välineitä.  

L1, L4

T9 tukea oppilasta lukukäsiOeen kehiOymisessä posi-
Livisiin raLonaalilukuihin ja negaLivisiin kokonaislukui-
hin 

Oppilas oppii murto-, desimaali- ja prosenglukujen 
käsiOeet sekä lukujen väliset yhteydet.  

L1, L4
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T10 opastaa oppilasta saavuOamaan sujuva laskutaito 
päässä ja kirjallisesL hyödyntäen laskutoimitusten 
ominaisuuksia 

Oppilas oppii erilaisia desimaalilukujen laskutekniikoita 
päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä. Oppilas oival-
taa, eOä samaan tulokseen voi päästä eri laskutoimi-
tuksia käyOäen. Oppilas oppii tekemään huolelliset 
kirjalliset merkinnät. 

täen tarviOavia välineitä.  

Ensin lukualueella 0-100 
ja siOen lukualueella 
0-1000 
harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskua ja ope-
tellaan algoritmeja. 

Varmistetaan kertolas-
kun käsiOeen ymmärtä-
minen sekä joukkomallil-
la eOä pinta-alamallilla ja 
opitaan kertotaulut 6-9. 

Opiskellaan jakolaskua 
sekä sisältö- eOä ositus-
jakoLlanteissa. 

Opitaan murtoluvun kä-
site ja harjoitellaan mur-
tolukuja osana yhtä suu-
riin osiin jakamista, 
murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja saman-
nimisillä murtoluvuilla 

Oppilaita ohjataan pyö-
ristämään lukuja ja las-
kemaan likiarvoilla siten, 
eOä he oppivat arvioi-
maan tuloksen suuruus-
luokan.  

Tunnistetaan kellonajat 
ja tutustutaan 60-järjes-
telmään.  

L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan 
kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia 
sekä tutustuOaa oppilas geometrisiin käsiOeisiin 

Oppilas oppii monikulmioiden ja kappaleiden ominai-
suuksia ja niiden eroja sekä osaa etsiä geometrisia 
kappaleita lähiympäristössä. Oppilas ymmärtää pinta-
alan ja piirin, sekä pinta-alan ja Llavuuden käsiOeiden 
erot. Oppilas oppii piirtämään symmetrisiä kuvioita 
suoran suhteen. 

Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 
kappaleita ja kuvioita. 

Luokitellaan tasokuviot 
monikulmioihin ja mui-
hin kuvioihin sekä tutki-
taan niiden ominaisuuk-
sia. 

Perehdytään pisteen, 
janan, suoran ja kulman 

L4, L5
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6. luokka 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan miOauskohteen suu-
ruuOa ja valitsemaan miOaamiseen sopivan välineen ja 
miOayksikön sekä pohLmaan miOaustuloksen järke-
vyyOä. 

Oppilas arvioi miOauskohteen suuruuden ja valitsee 
miOaamiseen sopivan välineen ja miOayksikön sekä 
pohLi miOaustuloksen järkevyyOä. 

Perehdytään pisteen, 
janan, suoran ja kulman 
käsiOeisiin. 

Harjoitellaan miOaamista 
ja kiinnitetään huomiota 
miOaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arvioinLin ja 
miOauksen tarkistami-
seen.  

Ohjataan oppilaita ym-
märtämään, miten mit-
tayksikköjärjestelmä ra-
kentuu.  

Harjoitellaan yksikön-
muunnoksia yleisimmin 
käytetyillä miOayksiköil-
lä. 

L1, L3, L6

T13 ohjata oppilasta laaLmaan ja tulkitsemaan taulu-
koita ja diagrammeja sekä käyOämään Llastollisia tun-
nuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä 

Oppilas harjaantuu taulukkojen ja diagrammien laaL-
misessa ja tulkitsemisessa sekä harjoiOelee käyOä-
mään Llastollisia tunnuslukuja. Oppilas tutustuu to-
dennäköisyyksiin arkiLlanteiden pääOelyn kauOa. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja kerätä Letoa jär-
jestelmällisesL kiinnosta-
vista aihepiireistä.  

Tallennetaan ja esitetään 
Letoa taulukoiden ja 
diagrammien avulla. 

L4, L5

T14 innostaa oppilasta laaLmaan toimintaohjeita Le-
tokoneohjelmina graafisessa ohjelmoinLympäristössä 

Oppilas harjoiOelee ohjelmoinLa jossakin graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja löytää yhtäläi-
syyksiä, eroja ja sään-
nönmukaisuuksia. 

Syvennetään taitoa ver-
tailla, luokitella ja aseOaa 
järjestykseen, etsiä vaih-
toehtoja systemaagses-
L, havaita syy- ja seu-
raussuhteita sekä yh-
teyksiä matemaLikassa.  

Suunnitellaan ja toteute-
taan ohjelmia graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

L1, L4, L5, L6
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Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOyvät 
sisältöalueet

Laaja-alainen osaami-
nen 

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta mate-
maLikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja 
itseluoOamusta  

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu 
oppimaan uuOa. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tule-
vat oppilaan arjen Llanteista. Oppilas ymmärtää ma-
temaLikan merkityksen hänen omassa kokemusmaa-
ilmassaan sekä ympäristössään ja kehiOää matemaat-
Lsta ajaOelutapaansa. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja löytää yhtäläi-
syyksiä, eroja ja sään-
nönmukaisuuksia. 

Syvennetään taitoa ver-
tailla, luokitella ja aseOaa 
järjestykseen, etsiä vaih-
toehtoja systemaagses-
L, havaita syy- ja seu-
raussuhteita sekä yh-
teyksiä matemaLikassa.  

Suunnitellaan ja toteute-
taan ohjelmia graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

Lukualue 0-1000 

Harjaannutetaan moni-
puolisesL taitoa laskea 
peruslaskutoimituksia 
päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-
TE?). 

Kaikkia laskutoimituksia 
harjoitellaan monipuoli-
sissa Llanteissa hyödyn-
täen tarviOavia välineitä.  

Ensin lukualueella 0-100 
ja siOen lukualueella 
0-1000 
harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskua ja ope-
tellaan algoritmeja. 

Varmistetaan kertolas-
kun käsiOeen ymmärtä-
minen sekä joukkomallil-
la eOä pinta-alamallilla ja 
opitaan kertotaulut 6-9. 

Opiskellaan jakolaskua 
sekä sisältö- eOä ositus-

L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimien-
sa asioiden välillä 

Oppilas varmentaa ymmärtämystään murto-, desimaa-
li- ja prosenglukujen yhteydestä. Oppilas tutkii geo-
metristen muotojen esiintyvyyOä lähiympäristössä, 
oppii miOayksiköiden muunnoksia sekä pinta-alojen ja 
Llavuuksien yhteyksiä käytäntöön. Oppilas varmentaa 
ja syventää ymmärtämystään posiLivisten ja negaLivis-
ten kokonaislukujen sekä prosengkäsiOeen yhteydes-
tä arkielämään. Oppilas oppii pituuden miOayksiköiden 
yhteyden miOakaavaan, pinta-aloihin ja Llavuuteen. 
Oppilas oppii laskemaan ja käyOämään Llastollisia 
tunnuslukuja sekä hallitsee taulukoiden ja diagram-
mien tarkoituksenmukaisen käytön arkielämän asioi-
den kuvaamisessa. Oppilas pyrkii löytämään säännön-
mukaisuuksia pituuden-, pinta-alan ja Llavuuden yksi-
köiden sekä desimaalilukujen ja prosengkertoimen 
välillä. 

L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan esiOää kysy-
myksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa 
pohjalta. 

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan 
seliOää matemaagsin keinoin. Oppilas kehiOää edel-
leen ymmärtämystään laskulausekkeiden ja konkreet-
Lsten mallien sekä piirrosten välisissä yhteyksissä myös 
ilmiöiden pohjalta. 

L1, L3, L4, L5
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T4 kannustaa oppilasta esiOämään pääOelyään ja rat-
kaisujaan muille konkreegsin välinein, piirroksin, suul-
lisesL ja kirjallisesL myös Leto- ja viesLntäteknologiaa 
hyödyntäen 

Oppilas osa ilmaista ratkaisujaan konkreegsin välinein 
ja piirroksin, esim. lukujonoja lukualueella, kymmenyli-
tyksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaalilukuja, 
laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, pinta-aloja ja 
piirejä, suorakulmaisten särmiöiden Llavuuksia, mit-
tayksiköitä ja niiden muunnoksia, prosenOeja, taulu-
koita, diagrammeja ja koordinaaLstoja. 

sekä sisältö- eOä ositus-
jakoLlanteissa. 

Opitaan murtoluvun kä-
site ja harjoitellaan mur-
tolukuja osana yhtä suu-
riin osiin jakamista, 
murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja saman-
nimisillä murtoluvuilla 

Oppilaita ohjataan pyö-
ristämään lukuja ja las-
kemaan likiarvoilla siten, 
eOä he oppivat arvioi-
maan tuloksen suuruus-
luokan.  

Tunnistetaan kellonajat 
ja tutustutaan 60-järjes-
telmään.  

Tutkitaan lukujonon 
säännönmukaisuuOa 
sekä jatketaan lukujonoa 
säännön mukaan. 
Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 
kappaleita ja kuvioita. 

Luokitellaan tasokuviot 
monikulmioihin ja mui-
hin kuvioihin sekä tutki-
taan niiden ominaisuuk-

L1, L2, L4, L5

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen 
kehiOämisessä  

Oppilas ymmärtää matemaagsen ajaOelun merkityk-
sen ongelmanratkaisussa käytännön Llanteissa, esi-
merkiksi prosentuaalisen hinnanmuutoksen laskemi-
nen euroina. Oppilas harjoiOelee ja kehiOää ongel-
manratkaisutaitojaan. 

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan arvioida rat-
kaisun järkevyyOä ja tuloksen mielekkyyOä 

Oppilas harjoiOelee arvioimaan tuloksen suuruusluok-
kaa ja mielekkyyOä. Oppilas harjoiOelee esimerkiksi 
Llavuuden yksikkömuunnosten järkevyyOä. 

L1, L3

Käsi1eelliset ja 0edonalakohtaiset tavoi1eet
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T7 ohjata oppilasta käyOämään ja ymmärtämään ma-
temaagsia käsiOeitä ja merkintöjä. 

Oppilas oppii käyOämään esimerkiksi miOakaavaan ja 
prosenOeihin liiOyviä matemaagsia käsiOeitä ja yksik-
kömerkintöjä matemaagsessa ilmaisussa. Oppilas 
käyOää laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä. 
Oppilas oppii jakoviivan käytön. 

hin kuvioihin sekä tutki-
taan niiden ominaisuuk-
sia. 

Perehdytään pisteen, 
janan, suoran ja kulman 
käsiOeisiin. 

Harjoitellaan miOaamista 
ja kiinnitetään huomiota 
miOaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arvioinLin ja 
miOauksen tarkistami-
seen.  

Ohjataan oppilaita ym-
märtämään, miten mit-
tayksikköjärjestelmä ra-
kentuu.  

Harjoitellaan yksikön-
muunnoksia yleisimmin 
käytetyillä miOayksiköil-
lä. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja kerätä Letoa jär-
jestelmällisesL kiinnosta-
vista aihepiireistä.  

Tallennetaan ja esitetään 
Letoa taulukoiden ja 
diagrammien avulla. 

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajenta-
maan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä  

Oppilas oppii lukualueen lukujonotaitoja ja oppii löy-
tämään lukujonojen säännön. 

Lukualue 0-1000 

Harjaannutetaan moni-
puolisesL taitoa laskea 
peruslaskutoimituksia 
päässä, esimerkiksi KeKe-
kioskissa asiakkaana (LII-
TE?). 

Kaikkia laskutoimituksia 
harjoitellaan monipuoli-
sissa Llanteissa hyödyn-
täen tarviOavia välineitä.  

L1, L4

T9 tukea oppilasta lukukäsiOeen kehiOymisessä posi-
Livisiin raLonaalilukuihin ja negaLivisiin kokonaislukui-
hin 

Oppilas varmentaa ja oppii murto-, desimaali- ja pro-
senglukujen käsiOeet sekä lukujen väliset yhteydet. 

 

L1, L4
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T10 opastaa oppilasta saavuOamaan sujuva laskutaito 
päässä ja kirjallisesL hyödyntäen laskutoimitusten 
ominaisuuksia 

Oppilas käyOää oppimiaan laskutekniikoita päässälas-
kussa ja kirjallisissa tehtävissä. Oppilas oppii käyOä-
mään laskutekniikoita murto- ja desimaaliluvuilla. Op-
pilas oivaltaa, eOä samaan tulokseen voi päästä eri 
laskutoimituksia käyOäen. Oppilas osaa tehdä huolelli-
sesL kirjalliset merkinnät. 

täen tarviOavia välineitä.  

Ensin lukualueella 0-100 
ja siOen lukualueella 
0-1000 
harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskua ja ope-
tellaan algoritmeja. 

Varmistetaan kertolas-
kun käsiOeen ymmärtä-
minen sekä joukkomallil-
la eOä pinta-alamallilla ja 
opitaan kertotaulut 6-9. 

Opiskellaan jakolaskua 
sekä sisältö- eOä ositus-
jakoLlanteissa. 

Opitaan murtoluvun kä-
site ja harjoitellaan mur-
tolukuja osana yhtä suu-
riin osiin jakamista, 
murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja saman-
nimisillä murtoluvuilla 

Oppilaita ohjataan pyö-
ristämään lukuja ja las-
kemaan likiarvoilla siten, 
eOä he oppivat arvioi-
maan tuloksen suuruus-
luokan.  

Tunnistetaan kellonajat 
ja tutustutaan 60-järjes-
telmään.  

L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan 
kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia 
sekä tutustuOaa oppilas geometrisiin käsiOeisiin 

Oppilas oppii varmentaen monikulmioiden ja kappa-
leiden ominaisuuksia ja niiden eroja sekä osaa etsiä 
geometrisia kappaleita lähiympäristössä. Oppilas sy-
ventää ymmärrystään pinta-alan ja piirin sekä pinta-
alan ja Llavuuden käsiOeiden eroista. Oppilas osaa 
piirtää symmetrisiä kuvioita pisteen suhteen. Oppilas 
oppii käyOämään miOakaavaa pienennöksissä ja suu-
rennoksissa. 

Rakennetaan, piirretään, 
tutkitaan ja luokitellaan 
kappaleita ja kuvioita. 

Luokitellaan tasokuviot 
monikulmioihin ja mui-
hin kuvioihin sekä tutki-
taan niiden ominaisuuk-
sia. 

Perehdytään pisteen, 
janan, suoran ja kulman 
käsiOeisiin. 

Harjoitellaan miOaamista 

L4, L5
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14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 
 
Oppiaineen tehtävä  

T12 ohjata oppilasta arvioimaan miOauskohteen suu-
ruuOa ja valitsemaan miOaamiseen sopivan välineen ja 
miOayksikön sekä pohLmaan miOaustuloksen järke-
vyyOä. 

Oppilas osaa arvioida miOauskohteen suuruuOa ja vali-
ta miOaamiseen sopivan välineen ja miOayksikön, mi-
tata sekä arvioida miOaustuloksen järkevyyOä. Oppilas 
osaa tehdä miOayksikkömuunnoksia. 

Harjoitellaan miOaamista 
ja kiinnitetään huomiota 
miOaustarkkuuteen, mit-
taustuloksen arvioinLin ja 
miOauksen tarkistami-
seen.  

Ohjataan oppilaita ym-
märtämään, miten mit-
tayksikköjärjestelmä ra-
kentuu.  

Harjoitellaan yksikön-
muunnoksia yleisimmin 
käytetyillä miOayksiköil-
lä. 

L1, L3, L6

T13 ohjata oppilasta laaLmaan ja tulkitsemaan taulu-
koita ja diagrammeja sekä käyOämään Llastollisia tun-
nuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä 

Oppilas oppii käyOämään monipuolisesL Llastollisia 
tunnuslukuja, pääOelemään ja laskemaan todennäköi-
syyksiä. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja kerätä Letoa jär-
jestelmällisesL kiinnosta-
vista aihepiireistä.  

Tallennetaan ja esitetään 
Letoa taulukoiden ja 
diagrammien avulla. 

L4, L5

T14 innostaa oppilasta laaLmaan toimintaohjeita Le-
tokoneohjelmina graafisessa ohjelmoinLympäristössä 

Oppilas harjoiOelee ohjelmoinLa jossakin graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

Kehitetään oppilaiden 
taitoja löytää yhtäläi-
syyksiä, eroja ja sään-
nönmukaisuuksia. 

Syvennetään taitoa ver-
tailla, luokitella ja aseOaa 
järjestykseen, etsiä vaih-
toehtoja systemaagses-
L, havaita syy- ja seu-
raussuhteita sekä yh-
teyksiä matemaLikassa.  

Suunnitellaan ja toteute-
taan ohjelmia graafisessa 
ohjelmoinLympäristössä. 

L1, L4, L5, L6
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Ympäristöoppi on biologian, maanLedon, fysiikan, kemian ja terveysLedon Ledonaloista koostuva integroitu 
oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy sekä luon-
non- eOä ihmisLeteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät. 
Lähtökohtana on luonnon kunnioiOaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. 

Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehiOymistä sekä 
kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoiOeena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään 
luontoa ja rakenneOua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin 
merkitystä. Ympäristöopin moniLeteinen perusta edellyOää, eOä oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsiOe-
lemään, tuoOamaan, esiOämään, arvioimaan ja arvoOamaan Letoa erilaisissa Llanteissa. Tieteellistä Letoa 
käytetään opetuksen perustana  ja kriigsen ajaOelun kehiOämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristö185 -
opissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulOuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen 
uloOuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoiOeena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valinto-
jen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. 

Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri Ledonalojen osaamiselle. TavoiOeena on tunnis-
taa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen toiminnas-
sa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, 
sen kehiOymistä ja reunaehtoja maapallolla. MaanLedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä 
sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fy-
siikan kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja seliOää näitä ilmiöitä käyOäen 
myös omissa tutkimuksissa saatavaa Letoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita ympäril-
lämme sekä tutkia, kuvailla ja seliOää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Ter-
veysLedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyOä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä 
ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyOä, hyvinvoinLa ja turvallisuuOa tukevaa osaamista.  

Opetuksen tavoiOeena on heräOää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri Ledonaloja koh-
taan. YhdenvertaisuuOa ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia tutustua 
monipuolisesL kaikkiin ympäristöopin Ledonaloihin sekä niihin liiOyvään 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 Ledonalojen ominais-
piirteitä.  

Ympäristöopin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Merkitys, arvot, asenteet

T1 synnyOää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympä-
ristöopin opiskeluun sekä auOaa oppilasta kokemaan kaikki ympäris-
töopin Ledonalat merkityksellisiksi itselleen 

S1-S6
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T2 ohjata ja kannustaa oppilasta aseOamaan omia opiskelutavoiOei-
ta ja työskentelemään pitkäjänteisesL niiden saavuOamiseksi sekä 
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan

S1-S6 L1, L7

T3 tukea oppilaan ympäristöLetoisuuden kehiOymistä sekä ohjata 
oppilasta toimimaan ja vaikuOamaan 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 käyOämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

S1-S6 L1, L7

T5 ohjata oppilasta suunniOelemaan ja toteuOamaan pieniä tutki-
muksia, tekemään havaintoja ja miOauksia monipuolisissa oppimi-
sympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja miOausvälineitä käyOäen

S1-S6 L1, L5

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään 
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esiOämään tuloksiaan ja tutkimuk-
siaan eri tavoin 

S1-S6 L1, L2, L5

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten 
käyOöä, merkitystä ja toimintaperiaaOeita sekä innostaa oppilaita 
kokeilemaan, keksimään ja luomaan uuOa yhdessä toimien 

S2-S6 L2, L3, L5

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvoinLa ja turvallisuuOa 
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan 
turvallisesL, tarkoituksenmukaisesL, vastuullisesL ja itseään suojel-
len

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 vuorovaikutusLlanteissa, 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 käyOämään Leto- ja viesLntäteknologiaa Ledon 
hankinnassa, käsiOelyssä ja esiOämisessä sekä vuorovaikutuksen 
välineenä vastuullisesL, turvallisesL ja ergonomisesL

S1-S6 L5, L4

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta hahmoOamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa 
ja niihin liiOyviä ilmiöitä ympäristöopin käsiOeiden avulla sekä kehit-
tämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohL käsiOeiden täs-
mällistä käyOöä

S1-S6 L1

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyOämään ja tekemään erilai-
sia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja seliOää ihmistä, ympäris-
töä ja niiden ilmiöitä

S1-S6 L1, L5

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luoteOavaa Letoa, ilmaisemaan 
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriigsesL Letolähteitä ja näkökulmia

S1-S6 L2, L4, L5

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristö-
jen tunnistamiseen ja ekologiseen ajaOeluun sekä ohjata oppilasta 
ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen

S1, S3-S6
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Ympäristöopin tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Minä ihmisenä: Sisältöjä valitaan siten, eOä ne liiOyvät 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 mukaisesL seksuaalis-
ta kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja Ledos-
tamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, 
arjen terveystoOumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.  Lisäksi harjoi-
tellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita. 

S2 Arjen 0lanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, eOä ne liiOyvät 
arjen Llanteissa ja yhteisöissä toimimiseen. Harjoitellaan seliOämään arjen Llanteita, ilmiöitä ja teknologiaa 
eri Ledonalojen käsiOeillä ja malleilla. Tutkitaan laiOeiden toimintaperiaaOeita 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 koskemaOomuus 
sekä toiminta ensiapu- ja vaaraLlanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan 
erilaisten vuorovaikutusLlanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. 

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten 
uuLsten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä 
ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulOuurien moninaisuuden arvostaminen sekä 
globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käy-
tetään monipuolisesL karOoja ja muuta geomediaa. 

S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liiOyviä tutkimustehtäviä. Elinympä-
ristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja eloOomaan luontoon, rakenneOuun ja sosiaaliseen ympäristöön 
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 käsiOeeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohja-
tusL sekä tutkitaan kokeellisesL kasvien kasvua. KoLseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoi-
daan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

T16 ohjata oppilasta maanLeteelliseen ajaOeluun, hahmoOamaan 
omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuOamaan kartan-
käyOö- ja muita geomediataitoja

S3-S6 L5

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja seliOämään fysikaali-
sia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan 
perustaa energian säilymisen periaaOeen ymmärtämiselle

S2, S4-S6

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja seliOämään kemialli-
sia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan 
perustaa aineen säilymisen periaaOeen ymmärtämiselle

S2, S4-S6

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen ter-
veystoOumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuo-
ruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta har-
joiOelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

S1-S3, S6 L3



 420

S5 Luonnon rakenteet, periaa1eet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan 
olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyOäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan 
aineen muutosten ja aineen säilymisen periaaOeen hahmoOamiselle. LämpöLlan miOaamisen, lämpöener-
giaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaaOeeseen. 
Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä 
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaiku-
tussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan 
reiOeihin sekä metsien hyötykäyOöön.  

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valiOaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoi-
suuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyOö, terveyden edistä-
minen, oman kulOuuriperinnön vaaliminen, monikulOuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan 
globaali hyvinvoinL nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, 
eläinten hyvinvoinLin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lä-
hiympäristössä sekä toisista huolehLmista. Toteutetaan yhteinen vaikuOamisprojekL, jossa harjoitellaan 
osallistumista ja vaikuOamista paikallisella tai globaalilla tasolla. 

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ym-
päristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liiOyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja 
työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tari-
noiden käyOö sekä ympäristöopin moniLeteinen perusta. Ympäristöopin eri Ledonalojen ilmiöitä pyritään 
tutkimaan luonnollisissa Llanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun Llojen ja ope-
tusryhmän lisäksi monipuolisesL lähiluontoa ja rakenneOua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutus-
Llanteita, Leto- ja viesLntäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luon-
tokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja Ledekeskusten kanssa. TavoiOeiden kan-
nalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunniOelussa ja to-
teuOamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohLmisessa. Oppilaiden akLivinen työskentely 
opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoiOeiden mukaista 
oppimista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  

Ympäristöopin tavoiOeiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyOämään monipuolisesL erilaisia opis-
kelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesL turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympäris-
töissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat Ledot ja taidot 
sekä kehitykseen, elämänLlanteeseen ja kulOuuriin liiOyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioiOa-
maan jokaisen oikeuOa yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työs-
kentely ja eri ajaOelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyOämistä yksilöllisten tarpeiden 
mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja 
tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista 
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoiOumiseen. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoiOeensa ja arvioinLperusteensa, tukee mo-
nipuolista arvioinLa. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-alueOa ase-
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teOujen tavoiOeiden mukaisesL. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkoLetojaan, -taitojaan ja -kä-
sityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palauOeen, kysymysten ja konkreegsten kehiOä-
misehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesL tutkimisen taitojen ja moL-
vaaLon kehiOymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoiOaa oppimistaan. ArvioinL pe-
rustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnoinLin ja keskusteluihin. Sisällön 
lisäksi arvioidaan olennaisen hahmoOamista, Ledonhakua ja ilmaisun selkeyOä. Kokonaisuuksien lopussa 
arvioidaan aseteOujen tavoiOeiden saavuOamista. Oppilaat harjoiOelevat omien vahvuuksien ja kehiOämis-
tarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa.  Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden 
arvot, asenteet, terveyskäyOäytyminen, sosiaalisuus, temperameng tai muut henkilökohtaiset ominaisuu-
det.  

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-
kallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 
lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää ympäristöopin valtakunnallisia arvioinLkriteereitä. Opinnoissa 
edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös Ledonalojen osaaminen. 

Ympäristöopin arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/
arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
ympäristöopissa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaa-
minen

Merkitys, arvot, asenteet

T1 synnyOää ja ylläpitää oppilaan 
kiinnostusta ympäristöön ja ym-
päristöopin opiskeluun sekä aut-
taa oppilasta kokemaan kaikki 
ympäristöopin Ledonalat merki-
tyksellisiksi itselleen

S1-S6 Ympäristöopin merki-
tyksen hahmoOami-
nen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
ympäristöopin Ledonalojen merki-
tyksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta 
aseOamaan omia opiskelutavoit-
teita ja työskentelemään pitkä-
jänteisesL niiden saavuOamiseksi 
sekä tunnistamaan omaa ympä-
ristöopin osaamistaan

S1-S6 TavoiOeellinen työs-
kentely ja oppimaan 
oppiminen

Oppilas osaa aseOaa omia tavoiOei-
ta pienille kokonaisuuksille ja työs-
kennellä yhteisten tavoiOeiden 
saavuOamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristöLe-
toisuuden kehiOymistä sekä ohja-
ta oppilasta toimimaan ja vaikut-
tamaan lähiympäristössään ja 
-yhteisöissään kestävän kehityk-
sen edistämiseksi ja arvostamaan 
kestävän kehityksen merkitystä 
itselle ja maailmalle

S1-S6 Kestävän kehityksen 
Ledot ja taidot

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla kestävän tulevaisuuden ra-
kentamista tukevia ja uhkaavia teki-
jöitä.  
Oppilas osaa kuvata erilaisia keino-
ja lähiympäristön ja -yhteisöjen 
vaalimiseen, kehiOämiseen ja niihin 
vaikuOamiseen sekä toimia ohja-
tusL yhteisessä vaikuOamisprojek-
Lssa. 

Tutkimisen ja toimimisen taidot



 422

T4 rohkaista oppilasta muodos-
tamaan kysymyksiä eri aihepii-
reistä sekä käyOämään niitä tut-
kimusten ja muun toiminnan läh-
tökohtana

S1-S6 Kysymysten muodos-
taminen

Oppilas osaa muodostaa aiheeseen 
liiOyviä kysymyksiä, joita voidaan 
yhdessä kehiOää tutkimusten ja 
muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunniOele-
maan ja toteuOamaan pieniä tut-
kimuksia, tekemään havaintoja ja 
miOauksia monipuolisissa oppi-
misympäristöissä eri aisteja ja 
tutkimus- ja miOausvälineitä 
käyOäen

S1-S6 Tutkimisen taidot: 
suunniOelu, havain-
noinL ja miOaukset 

Oppilas osaa toimia, havainnoida, 
mitata ja dokumentoida tuloksia 
ohjeiden mukaisesL.  
Oppilas osaa suunnitella pieniä tut-
kimuksia yksin tai yhdessä muiden 
kanssa. 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan 
syy-seuraussuhteita, tekemään 
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä 
esiOämään tuloksiaan ja tutki-
muksiaan eri tavoin 

S1-S6 Tutkimisen taidot: 
johtopäätösten te-
keminen ja tulosten 
esiOäminen

Oppilas harjoiOelee ohjatusL syy-
seuraussuhteiden tunnistamista ja 
osaa tehdä yksinkertaisia johtopää-
töksiä tuloksista. 
Oppilas osaa esiOää tuloksiaan sel-
keäsL.

T7 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään arjen teknologisten sovel-
lusten käyOöä, merkitystä ja toi-
mintaperiaaOeita sekä innostaa 
oppilaita kokeilemaan, keksimään 
ja luomaan uuOa yhdessä toi-
mien

S2-S6 Teknologinen osaa-
minen ja yhteistyö 
teknologisessa on-
gelmanratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen 
teknologisten sovellusten toiminta-
periaaOeita ja antaa esimerkkejä 
niiden merkityksestä. 
Oppilas osaa työskennellä kokei-
luissa ja keksimisessä yhdessä toi-
mien.

T8 kannustaa oppilasta edistä-
mään hyvinvoinLa ja turvallisuut-
ta toiminnassaan ja lähiympäris-
tössään ja ohjata oppilasta toi-
mimaan turvallisesL, tarkoituk-
senmukaisesL, vastuullisesL ja 
itseään suojellen

S1-S6 Turvallisuuden edis-
täminen ja turvatai-
dot

Oppilas osaa esitellä keskeisiä hy-
vinvoinLin ja turvallisuuteen liiOy-
viä tekijöitä esimerkkien avulla. 
Oppilas osaa kuvata turvallisuusoh-
jeita ja toimintatapoja erilaisissa 
vaara- ja ensiapuLlanteissa, osaa 
käyOää niitä oppimisLlanteissa 
sekä harjoiOelee niiden perustele-
mista ympäristöopin eri Ledonalo-
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 mukaisesL. 
Oppilas osaa tehdä tutkimuksia 
ympäristössä ohjatusL sekä yksin 
eOä ryhmän jäsenenä.

T10 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia harjoitella ryhmässä toi-
mimista erilaisissa rooleissa ja 
vuorovaikutusLlanteissa, innos-
taa oppilasta ilmaisemaan itse-
ään ja kuuntelemaan muita sekä 
tukea oppilaan valmiuksia tunnis-
taa, ilmaista ja säädellä tuntei-
taan

S1-S6 Vuorovaikutuksen 
taitojen kehiOäminen 
sekä tunteiden tun-
nistaminen ja säätely

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla ryhmässä toimimiseen, koh-
teliaaseen käytökseen sekä tuntei-
den ilmaisuun ja niiden säätelyyn 
liiOyviä toimintamalleja ja harjoit-
telee niiden soveltamista eri roo-
leissa. 
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T11 ohjata oppilasta käyOämään 
Leto- ja viesLntäteknologiaa Le-
don hankinnassa, käsiOelyssä ja 
esiOämisessä sekä vuorovaiku-
tuksen välineenä vastuullisesL, 
turvallisesL ja ergonomisesL

S1-S6 Tieto- ja viesLntätek-
nologian käyOämi-
nen

Oppilas osaa käyOää Leto- viesLn-
täteknologiaa tutkimusprosessin eri 
vaiheissa ja vuorovaikutuksen väli-
neenä. 
Oppilas osaa kuvata Leto- ja vies-
Lntäteknologian vastuullista, tur-
vallista ja ergonomista käyOöä.

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta hahmoOa-
maan ympäristöä, ihmisten toi-
mintaa ja niihin liiOyviä ilmiöitä 
ympäristöopin käsiOeiden avulla 
sekä kehiOämään käsiterakentei-
taan ennakkokäsityksistä kohL 
käsiOeiden täsmällistä käyOöä 

S1-S6 KäsiOeiden käyOö Oppilas osaa kuvata ympäristöä, 
ihmisen toimintaa ja niihin liiOyviä 
ilmiöitä ympäristöopin Ledonalo-
jen keskeisillä käsiOeillä ja omin 
sanoin. 
Oppilas osaa yhdistää käsiOeitä 
loogisesL toisiinsa.

T13 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään, käyOämään ja tekemään 
erilaisia malleja, joiden avulla 
voidaan tulkita ja seliOää ihmistä, 
ympäristöä ja niiden ilmiöitä

S1-S6 Mallien käyOäminen Oppilas osaa käyOää ja tulkita eri-
laisia konkreegsia malleja. 
Oppilas harjoiOelee abstrakLen 
mallien käyOöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan 
luoteOavaa Letoa, ilmaisemaan 
perustellen erilaisia näkemyksiä 
sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriigsesL Letolähteitä ja näkö-
kulmia

S1-S6 Näkemyksien ilmai-
seminen ja kriignen 
lukutaito

Oppilas osaa hakea Letoa erilaisista 
Letolähteistä ja valita joitakin luo-
teOavia Letolähteitä. 
Oppilas harjoiOelee erilaisten nä-
kemysten perustelemista ja osaa 
nimetä eroja eri näkökulmissa.

T15 ohjata oppilasta luonnon tut-
kimiseen, eliöiden ja elinympäris-
töjen tunnistamiseen ja ekologi-
seen ajaOeluun sekä ohjata oppi-
lasta ihmisen rakenteen, elintoi-
mintojen ja kehityksen ymmär-
tämiseen

S1, S3-
S6

Biologian Ledonala: 
Luonnon tutkiminen, 
eliöiden ja elinympä-
ristöjen tunnistami-
nen, ihmisen raken-
ne, elintoiminnot ja 
kehitys

Oppilas osaa havainnoida luontoa, 
tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja 
niiden tunnusomaisia elinympäris-
töjä. 
Oppilas laaLi ohjatusL pienen kas-
vion, osaa tutkia kokeellisesL kas-
vien kasvua yksin ja yhdessä mui-
den kanssa sekä osaa pääpiirteit-
täin kuvata ihmisen rakenteen, elin-
toiminnat ja kehityksen.

T16 ohjata oppilasta maanLeteel-
liseen ajaOeluun, hahmoOamaan 
omaa ympäristöä ja koko maail-
maa sekä harjaannuOamaan kar-
tankäyOö- ja muita geomediatai-
toja

S3-S6 MaanLedon Ledona-
la: 
Maapallon hahmot-
taminen, karOa- ja 
muut geomediatai-
dot

Oppilas osaa tunnistaa eri alueta-
sot, jäsentää omaa ympäristöään, 
hahmoOaa opiskelemiaan alueita ja 
koko maapallon karOakuvaa sekä 
osaa kuvata alueellista monimuo-
toisuuOa maapallolla. 
Oppilas osaa käyOää karOoja ja 
muita geomedialähteitä Ledon-
haussa ja esiOämisessä.
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Oulun kris0llisen koulun Ympäristöoppi -oppimäärän vuosiluokkastetut tavoi1eet ja keskeiset  
sisältöalueet vuosiluokilla 3–6 

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja seliOämään fysi-
kaalisia ilmiöitä arjessa, luonnos-
sa ja teknologiassa sekä rakenta-
maan perustaa energian säilymi-
sen periaaOeen ymmärtämiselle

S2, S4-
S6

Fysiikan Ledonala: 
Fysikaalisten ilmiöi-
den 
tutkiminen, kuvaa-
minen ja seliOämi-
nen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata 
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä 
arjessa, luonnossa ja teknologiassa 
sekä harjoiOelee niihin liiOyviä seli-
tyksiä. 
Oppilas osaa käyOää energia-, voi-
ma- ja liikekäsiOeitä arkisissa Llan-
teissa ja osaa antaa esimerkkejä 
energian säilymisen periaaOeesta.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja seliOämään ke-
miallisia ilmiöitä, aineiden omi-
naisuuksia ja muutoksia sekä ra-
kentamaan perustaa aineen säi-
lymisen periaaOeen ymmärtämi-
selle

S2, S4-
S6

Kemian Ledonala: 
Kemiallisten ilmiöi-
den tutkiminen, ku-
vaaminen ja seliOä-
minen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata 
olomuotoja ja tuOujen aineiden 
ominaisuuksia sekä harjoiOelee 
niihin liiOyviä selityksiä. Oppilas 
osaa seliOää aineen säilymisen pe-
riaaOeen avulla esimerkiksi veden 
kiertokulkua tai kierrätystä.

T19 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään terveyden osa-alueita, ar-
jen terveystoOumusten merkitys-
tä sekä elämänkulkua, lapsuuden 
ja nuoruuden yksilöllistä kasvua 
ja kehitystä sekä rohkaista oppi-
lasta harjoiOelemaan ja sovelta-
maan terveysosaamistaan arjes-
sa.

S1-S3, 
S6

TerveysLedon Ledo-
nala: 
Terveyden osa-aluei-
den ja arjen terveys-
toOumuksien tunte-
mus sekä niiden 
merkityksen pohL-
minen, ikäkauteen 
liiOyvän kasvun ja 
kehityksen tunnista-
minen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-
alueita ja antaa esimerkkejä siitä, 
miten terveyOä voidaan arjessa 
edistää. 
Oppilas osaa kuvata elämänkulun 
eri vaiheita ja seliOää murrosikään 
liiOyviä keskeisiä kasvun ja kehityk-
sen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöl-
listä vaihtelua. 

VUOSILUOKKA 3

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 synnyOää ja ylläpitää oppilaan kiin-
nostusta ympäristöön ja ympäristöopin 
opiskeluun sekä auOaa oppilasta ko-
kemaan kaikki  
ympäristöopin Ledonalat merkityksel-
lisiksi itselleen

S1-S6 
• luontoon, lähiympäristöön, arjen ilmiöihin ja tekno-

logiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liiOy-
vää havainnoinLa, ihmeOelyä, tutkimista, keksimis-
tä ja ongelmanratkaisua 

• oppilaan oma luonnonLeteellinen havainnoinL ja 
kokemusperäinen oppiminen 

• opiskelua monipuolisissa ympäristöissä 
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T2 ohjata ja kannustaa oppilasta aset-
tamaan omia opiskelutavoiOeita ja 
työskentelemään pitkäjänteisesL nii-
den saavuOamiseksi sekä tunnista-
maan omaa ympäristöopin osaamis-
taan

S1-S6 
• opiskelutaidot ja omaa oppimista tukevat asiat 
• tavoiOeellinen työskentely ja pitkäjänteisyyden 

harjoiOelu 

L1, L7

T3 tukea oppilaan ympäristöLetoisuu-
den kehiOymistä sekä ohjata oppilasta 
toimimaan ja vaikuOamaan lähiympä-
ristössään ja yhteisöissään kestävän 
kehityksen edistämiseksi ja arvosta-
maan kestävän kehityksen merkitystä 
itselle ja maailmalle

S1-S6 
• oman toiminnan vaikutusten pohLminen itselle, 

toisiin ihmisiin, lähiympäristöön ja luontoon 
• viihtyisän ympäristön luominen ja ylläpito 
• luonnonvarojen kestävä käyOö: erilaiset materiaalit, 

kierrätys kotona ja koulussa 
• vesien suojelu 

L3, L7

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan 
kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyt-
tämään niitä tutkimusten ja muun toi-
minnan lähtökohtana 

T5 ohjata oppilasta suunniOelemaan ja 
toteuOamaan pieniä tutkimuksia, te-
kemään havaintoja ja miOauksia mo-
nipuolisissa oppimisympäristöissä eri 
aisteja ja tutkimus- ja miOausvälineitä 
käyOäen

S1-S6 
• omaan elinympäristöön liiOyvät ihmeOely ja ha-

vainnot, ja niistä nousevat kysymykset ja tutki-
musaiheet 

• tutkimusaiheina esim. sää, vuodenajat, vesi, veden 
ja rannan tai pihapiirin kasvit ja eläimet, kalan ra-
kenne, eläinten sopeutuminen, kasvin kasvaOami-
nen, sähkö, tuli, erilaiset materiaalit ja aineen olo-
muodot 

• esim. luontohavaintopäiväkirja, seurantatutkimuk-
set, kokeelliset ja aisLnvaraiset tutkimukset, kasvio 

• vrt. T15

L1, L7 

L1, L5

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy- 
seuraussuhteita, tekemään johtopää-
töksiä tuloksistaan sekä esiOämään 
tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

S1-S6 
• elolliseen ja eloOomaan luontoon, rakenneOuun ja 

sosiaaliseen ympäristöön, arjen ilmiöihin ja tekno-
logiaan sekä materialeihin liiOyviä ongelmanratkai-
su- ja tutkimustehtäviä 

• havaintojen dokumentoinL ja raportoinL ikäkauden 
mukaisesL

L1, L2, L5

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään 
arjen teknologisten sovellusten käyt-
töä, merkitystä ja toimintaperiaaOeita 
sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, 
keksimään ja luomaan uuOa yhdessä 
toimien

S1-S6 
• laiOeiden toimintaperiaaOeiden ja rakenteiden tut-

kiminen: esim. polkupyörän toiminta ja huolto, har-
rastukseen liiOyviä välineitä, kodin sähkölaiOeita ja 
koneita,  paristo- ja akkulaiOeita, vanhan laiOeen 
purkamista ja uuden kokoamista osista 

L2, L3, L5

T8 kannustaa oppilasta edistämään 
hyvinvoinLa ja turvallisuuOa toimin-
nassaan ja lähiympäristössään ja ohja-
ta oppilasta toimimaan turvallisesL, 
tarkoituksenmukaisesL, vastuullisesL 
ja itseään suojellen

S1-S6  
• yhteistyötaidot, fyysinen koskemaOomuus, 

kiusaamisen ehkäisy 
• polkupyörällä liikenteessä turvallisesL liikkuminen 
• vesillä ja jäällä turvallisesL liikkuminen 
• interneLn turvallinen käyOö 
• säänmukainen pukeutuminen  
• sähköturvallisuus 
• tulen käyOö ja tulipalolta suojautuminen 

L3



 426

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toi-
mimaan sekä liikkumaan ja retkeile-
mään luonnossa ja rakennetussa ym-
päristössä

S1-S6 
• retkiä lähiympäristöön ja esim. Oulun kaupungin 

maasto-opetuskohteisiin: ympäristön monipuolisen 
havainnoinnin opeOelu, aiheeseen liiOyvät tutki-
mukset, havaintojen kirjaaminen ja/tai seuranta 

• ympäristövastuullinen toiminta 
• jokamiehenoikeudet  
• toisesta huolehLminen  
• kartan avulla suunnistaminen 

L3

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
harjoitella ryhmässä toimimista erilai-
sissa rooleissa ja vuorovaikutusLlan-
teissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan 
itseään ja kuuntelemaan muita sekä 
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, 
ilmaista ja säädellä tunteitaan

S1-S6 
• ryhmässä toimiminen: vuorovaikutus- ja yhteistyö-

taidot 
• tunteiden tunnistamisen, ilmaisun ja säätelyn har-

joiOeleminen 
• omia vastuualueita ja rooleja esim. luokan järjestä-

jänä, retkillä, tutkimus- ja seurantatehtävissä yms. 
.

L2, L3

T11 ohjata oppilasta käyOämään Leto- 
ja viesLntäteknologiaa Ledonhankin-
nassa, käsiOelyssä ja esiOämisessä 
sekä vuorovaikutuksen välineenä vas-
tuullisesL, turvallisesL ja ergonomi-
sesL

S1-S6 
• interneLn ja sähköisen viesLnnän vastuullinen 

käyOö 
• oppimista tukevat sivustot ja pelit 
• interneLn hyödyntäminen Ledonhaussa  
• huomion kiinniOäminen hyvään ergonomiaan 

L4, L5

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta hahmoOamaan 
ympäristöä, ihmisten toimintaa ja nii-
hin liiOyviä ilmiöitä ympäristöopin kä-
siOeiden avulla sekä kehiOämään käsi-
terakenteitaan ennakkokäsityksistä 
kohL käsiOeiden täsmällistä käyOöä

S1-S6 
• luonnon ja rakennetun ympäristön sekä ihmisen 

vaikutuksen hahmoOaminen 
• koLseudun erilaisten ympäristöjen merkityksen 

ymmärtäminen: koulun ja kodin lähiympäristö 
• eri Ledonalojen käsiOeiden käyOö niiden luonnolli-

sissa yhteyksissä ikäkauden mukaisesL  

L1

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, 
käyOämään ja tekemään erilaisia mal-
leja, joiden avulla voidaan tulkita ja 
seliOää ihmistä, ympäristöä ja niiden 
ilmiöitä

S1-S6 
• esim. veden kiertokulku

L1, L5

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luo-
teOavaa Letoa, ilmaisemaan  
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä 
tulkitsemaan ja arvioimaan  
kriigsesL Letolähteitä ja näkökulmia

S1-S6 
• ajankohtaisiin uuLsiin tutustuminen ja aiheeseen 

liiOyvien uuLsten etsiminen esim. paikallislehden 
avulla 

L2, L4, L5
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T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimi-
seen, eliöiden ja elinympäristöjen tun-
nistamiseen ja ekologiseen ajaOeluun 
sekä ohjata oppilasta ihmisen raken-
teen, elintoimintojen ja kehityksen 
ymmärtämiseen

S1, S3-S6 
• eliöiden ja elinympäristöjen tutkiminen: esim. ve-

den ja rannan tai pihapiirin eliöt 
• kasvion laaLmista ohjatusL, esim. rannan tai piha-

piirin kasveja 
• eliöiden sopeutuminen, esim. kasvien ja eläinten 

talvi  
• kokeellinen kasvien kasvaOaminen ja kasvuolosuh-

teiden muuOaminen  
• vrt. T4 ja T5

L1

T16 ohjata oppilasta maanLeteelliseen 
ajaOeluun, hahmoOamaan omaa ym-
päristöä ja koko maailmaa sekä har-
jaannuOamaan kartan käyOö- ja muita 
geomediataitoja

S3-S6 
• Suomen sijainL maapallolla, Suomen elinolosuh-

teiden, alueiden ja maisemien hahmoOaminen 
• Suomen merkiOävimpiä kaupunkeja ja ihmisen 

toimintaa 
• Suomen väestö, vähemmistöt, yhdessä eläminen, 

luonnon ja kulOuurien moninaisuuden arvostami-
sen näkökulma 

• monipuolinen karOojen, alueellisten esimerkkien, 
ajankohtaisten uuLsten ja muun geomedian hyö-
dyntäminen

L1, L5

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, ku-
vaamaan ja seliOämään fysikaalisia 
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknolo-
giassa sekä rakentamaan perustaa 
energian säilymisen periaaOeen ym-
märtämiselle

S2, S4-S6 
• esim. lämpöLlan miOaaminen, lämpöLlan siirtymi-

nen, lämmön eristyminen, virtapiiriin ja magneet-
Lin tutustuminen 

L1

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, ku-
vaamaan ja seliOämään kemiallisia 
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja 
muutoksia sekä rakentamaan perustaa 
aineen säilymisen periaaOeen ymmär-
tämiselle

S2, S4-S6 
• erilaisten materiaalien ja aineiden tarkastelua, 

esim. veden olomuodot, palaminen, luonnonvesien 
tutkiminen (veden väri, näkyvyys, haju ja happa-
muus), materiaalien raaka-aineet 

L1

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään ter-
veyden osa-alueita, arjen terveystoOumus-
ten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuu-
den ja  
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä 
sekä rohkaista oppilasta harjoiOelemaan 
ja soveltamaan terveysosaamistaan 
arjessa

S2, S4-S6 
• kehityksen ajankohtaisia muutoksia  
• oman kehon ja mielen viesLen tunnistamista  
• omien ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen 

Ledostamista 
• terveellisten elämäntapojen (ravinto, liikunta, lepo) 

tunnistamista

L1, L3

VUOSILUOKKA 4

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Merkitys, arvot ja asenteet
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T1 synnyOää ja ylläpitää oppilaan kiin-
nostusta ympäristöön ja ympäristöopin 
opiskeluun sekä auOaa oppilasta ko-
kemaan kaikki  
ympäristöopin Ledonalat merkityksel-
lisiksi itselleen

S1-S6 
• luontoon, lähiympäristöön, arjen ilmiöihin ja tekno-

logiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liiOy-
vää havainnoinLa, ihmeOelyä, tutkimista, keksimis-
tä ja ongelmanratkaisua 

• oppilaan oma luonnonLeteellinen havainnoinL ja 
kokemusperäinen oppiminen 

• opiskelua monipuolisissa ympäristöissä 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta aset-
tamaan omia opiskelutavoiOeita ja 
työskentelemään pitkäjänteisesL nii-
den saavuOamiseksi sekä tunnista-
maan omaa ympäristöopin osaamis-
taan

S1-S6 
• opiskelutaidot ja omaa oppimista tukevat asiat 
• tavoiOeellinen työskentely ja pitkäjänteisyyden 

harjoiOelu 
• ahkeruus ja vastuullisuus elämänarvoina 

L1, L7

T3 tukea oppilaan ympäristöLetoisuu-
den kehiOymistä sekä ohjata oppilasta 
toimimaan ja vaikuOamaan lähiympä-
ristössään ja yhteisöissään kestävän 
kehityksen edistämiseksi ja arvosta-
maan kestävän kehityksen merkitystä 
itselle ja maailmalle

S1-S6 
• vastuulliset valinnat arjessa 
• jäOeen vähentäminen, kierrätys kotona ja koulussa 
• ravinnontuotanto, ruokaa maailmalta 
• metsien kestävä hyödyntäminen ja luonnon moni-

muotoisuuden arvostaminen 
• ilman suojelu

L3, L7

Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan 
kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyt-
tämään niitä tutkimusten ja muun toi-
minnan lähtökohtana 

T5 ohjata oppilasta suunniOelemaan ja 
toteuOamaan pieniä tutkimuksia, te-
kemään havaintoja ja miOauksia mo-
nipuolisissa oppimisympäristöissä eri 
aisteja ja tutkimus- ja miOausvälineitä 
käyOäen

S1-S6 
• omaan elinympäristöön liiOyvät havainnot ja tutki-

musaiheet 
• tutkimuksen teon eri vaiheiden harjoiOelua tehtä-

vien avulla  
• tutkimusaiheina esim. pientareiden, niiOyjen ja 

metsän kasvit ja eläimet, viljelykasvit, ilma, ääni 
• esim. luontohavaintopäiväkirja, seurantatutkimuk-

set, kokeelliset ja aisLnvaraiset tutkimukset, kasvio 
• vrt. T15 
 

L1, L7 

L1, L5

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy- 
seuraussuhteita, tekemään johtopää-
töksiä tuloksistaan sekä esiOämään 
tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

S1-S6 
• elolliseen ja eloOomaan luontoon, rakenneOuun ja 

sosiaaliseen ympäristöön, arjen ilmiöihin ja tekno-
logiaan liiOyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimusteh-
täviä 

• havaintojen dokumentoinLa ja raportoinLa ikäkau-
den mukaisesL

L1, L2, L5
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T7 ohjata oppilasta ymmärtämään 
arjen teknologisten sovellusten käyt-
töä, merkitystä ja toimintaperiaaOeita 
sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, 
keksimään ja luomaan uuOa yhdessä 
toimien

S1-S6 
• laiOeiden toimintaperiaaOeiden ja rakenteiden 

tutkiminen: esim.  
- valoon liiOyvät laiOeet, peili, linssi 
- ääntä synnyOävät laiOeet 
- putki- ja kolmiorakenne 
- vipu, kalteva taso, jousi ja kiila

L2, L3, L5

T8 kannustaa oppilasta edistämään 
hyvinvoinLa ja turvallisuuOa toimin-
nassaan ja lähiympäristössään ja ohja-
ta oppilasta toimimaan turvallisesL, 
tarkoituksenmukaisesL, vastuullisesL 
ja itseään suojellen

S1-S6  
• kuulon suojelu 
• tapaturmat ja yksinkertaiset ensiaputaidot sekä 

hätänumero  
• yhdessä toimiminen, fyysinen koskemaOomuus, 

kiusaamisen ehkäisy 

L3

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toi-
mimaan sekä liikkumaan ja retkeile-
mään luonnossa ja rakennetussa ym-
päristössä

S1-S6 
• retkiä lähiympäristöön ja esim. Oulun kaupungin 

maasto-opetuskohteisiin: ympäristön monipuolisen 
havainnoinnin opeOelu, aiheeseen liiOyvät tutki-
mukset, havaintojen kirjaaminen ja/tai seuranta 

• kartan avulla suunnistaminen  
• toisesta huolehLminen 
• ympäristövastuullinen toiminta, jokamiehenoikeu-

det

L3

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
harjoitella ryhmässä toimimista erilai-
sissa rooleissa ja vuorovaikutusLlan-
teissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan 
itseään ja kuuntelemaan muita sekä 
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, 
ilmaista ja säädellä tunteitaan

S1-S6 
• itsetunto, erilaisuuden kunnioiOaminen  
• vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
• tunteiden tunnistamisen, ilmaisun ja säätelyn har-

joiOeleminen 
• omia vastuualueita ja rooleja esim. luokan järjestä-

jänä, retkillä, tutkimus- ja seurantatehtävissä  
. 

L2, L3

T11 ohjata oppilasta käyOämään Leto- 
ja viesLntäteknologiaa  
Ledonhankinnassa, käsiOelyssä ja esit-
tämisessä sekä vuorovaikutuksen väli-
neenä vastuullisesL, turvallisesL ja 
ergonomisesL

S1-S6 
• interneLn ja sähköisen viesLnnän vastuullinen 

käyOö 
• oppimista tukevat sivustot ja pelit 
• interneLn hyödyntäminen Ledonhaussa  
• tutustuminen digitaalisiin karOoihin 
• huomion kiinniOäminen hyvään ergonomiaan

L4, L5

Tiedot ja ymmärrys
T12 ohjata oppilasta hahmoOamaan 
ympäristöä, ihmisten toimintaa ja nii-
hin liiOyviä ilmiöitä ympäristöopin kä-
siOeiden avulla sekä kehiOämään käsi-
terakenteitaan ennakkokäsityksistä 
kohL käsiOeiden täsmällistä käyOöä

S1-S6 
• ravinnon tuotanto: maaLla, viljely, karja 
• käsiOeistön käyOö niiden luonnollisissa yhteyksissä 

ikäkauden mukaisesL  

L1
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T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, 
käyOämään ja tekemään erilaisia mal-
leja, joiden avulla voidaan tulkita ja 
seliOää ihmistä, ympäristöä ja niiden 
ilmiöitä

S1-S6 
• esim. ruuan elinkaari 

L1, L5

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luo-
teOavaa Letoa, ilmaisemaan  
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä 
tulkitsemaan ja arvioimaan  
kriigsesL Letolähteitä ja näkökulmia

S1-S6 
• ajankohtaisiin ja aiheeseen liiOyviin uuLsiin tutus-

tuminen mm. paikallislehden avulla 

L2, L4, L5

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimi-
seen, eliöiden ja elinympäristöjen tun-
nistamiseen ja ekologiseen ajaOeluun 
sekä ohjata oppilasta ihmisen raken-
teen, elintoimintojen ja kehityksen 
ymmärtämiseen

S1, S3-S6 
• luonnon ympäristö: niityt, pientareet ja metsät 

eliöiden elinympäristönä, kasveja ja eläimiä 
• rakenneOu ympäristö: maaLla, viljelykasvit, koLe-

läimet 
• kasvion laaLmista ohjatusL, esim. metsän ja niityn 

kasveja  
• vrt. T4 ja T5

L1

T16 ohjata oppilasta maanLeteelliseen 
ajaOeluun, hahmoOamaan omaa ym-
päristöä ja koko maailmaa sekä har-
jaannuOamaan kartan käyOö- ja muita 
geomediataitoja

S3-S6 
• Pohjoismaat ja BalLa, Itämeren alue  
• Pohjoismaiden ja BalLan väestö ja vähemmistöt 
• Itämeren alueen suojelu  
• fyysinen karOa, väestökarOa, digitaaliset karOapal-

velut 
• ajankohtaisten uuLsten ja muun geomedian hyö-

dyntäminen

L1, L5

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, ku-
vaamaan ja seliOämään fysikaalisia 
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknolo-
giassa sekä rakentamaan perustaa 
energian säilymisen periaaOeen ym-
märtämiselle

S2, S4-S6 
• esim. ilman liikkeet, ääni, valon käyOäytyminen ja 

varjo, värähdysliike

L1

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, ku-
vaamaan ja seliOämään kemiallisia 
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja 
muutoksia sekä rakentamaan perustaa 
aineen säilymisen periaaOeen ymmär-
tämiselle

S2, S4-S6 
• esim. ilman ominaisuudet

L1

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään ter-
veyden osa-alueita, arjen  
terveystoOumusten merkitystä sekä elä-
mänkulkua, lapsuuden ja  
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä 
sekä rohkaista oppilasta harjoiOelemaan 
ja soveltamaan terveysosaamistaan 
arjessa

S2, S4-S6 
• lasten sairauksia ja sairauksien ehkäisyä  
• terveelliset elintavat 

L1, L3
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VUOSILUOKKA 5

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 synnyOää ja ylläpitää oppilaan kiin-
nostusta ympäristöön ja ympäristöopin 
opiskeluun sekä auOaa oppilasta ko-
kemaan kaikki  
ympäristöopin Ledonalat merkityksel-
lisiksi itselleen

S1-S6 
• monipuolista luontoon, lähiympäristöön, arjen il-

miöihin ja teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen 
toimintaan liiOyvää havainnoinLa, ihmeOelyä, tut-
kimista, keksimistä ja ongelmanratkaisua 

• oppilaan oma luonnonLeteellinen havainnoinL ja 
kokemusperäinen oppiminen 

• opiskelua monipuolisissa ympäristöissä 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta aset-
tamaan omia opiskelutavoiOeita ja 
työskentelemään pitkäjänteisesL nii-
den saavuOamiseksi sekä tunnista-
maan omaa ympäristöopin osaamis-
taan

S1-S6 
• opiskelutaidot ja omaa oppimista tukevat asiat 
• tavoitelähtöinen työskentely ja pitkäjänteisyys 
• ahkeruus ja vastuullisuus elämänarvoina 

L1, L7

T3 tukea oppilaan ympäristöLetoisuu-
den kehiOymistä sekä ohjata oppilasta 
toimimaan ja vaikuOamaan lähiympä-
ristössään ja yhteisöissään kestävän 
kehityksen edistämiseksi ja arvosta-
maan kestävän kehityksen merkitystä 
itselle ja maailmalle

S1-S6 
• ympäristöystävällinen ja eegnen kuluOaminen 
• luonnonvarojen rajallisuus ja kestävä käyOö  
• tuoOeen elinkaari, lajiOelu ja kierrätys

L3, L7

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan 
kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyt-
tämään niitä tutkimusten ja muun toi-
minnan lähtökohtana 

T5 ohjata oppilasta suunniOelemaan ja 
toteuOamaan pieniä tutkimuksia, te-
kemään havaintoja ja miOauksia mo-
nipuolisissa oppimisympäristöissä eri 
aisteja ja tutkimus- ja miOausvälineitä 
käyOäen

S1-S6 
• tutkiminen, ihmeOely, kokeileminen, keksiminen, 

ajaOeleminen  
• eri aihepiireihin liiOyviä tutkimuksia tutkimuksen 

teon eri vaiheita hyödyntäen 

L1, L7 

L1, L5
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T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy- 
seuraussuhteita, tekemään johtopää-
töksiä tuloksistaan sekä esiOämään 
tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

S1-S6 
• elolliseen ja eloOomaan luontoon, rakenneOuun ja 

sosiaaliseen ympäristöön, arjen ilmiöihin ja tekno-
logiaan liiOyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimusteh-
täviä 

• havaintojen dokumentoinLa ja raportoinLa sekä 
Ledon koonLa ja esiOelyä eri tavoin

L1, L2, L5

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään 
arjen teknologisten sovellusten käyt-
töä, merkitystä ja toimintaperiaaOeita 
sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, 
keksimään ja luomaan uuOa yhdessä 
toimien

S1-S6 
• laiOeiden toimintaperiaaOeiden ja rakenteiden tut-

kiminen: pyörä, lentämiseen liiOyvät koneet 
• voima, liike, kitka, ilmanvastus, tasapaino 

L2, L3, L5

T8 kannustaa oppilasta edistämään 
hyvinvoinLa ja turvallisuuOa toimin-
nassaan ja lähiympäristössään ja ohja-
ta oppilasta toimimaan turvallisesL, 
tarkoituksenmukaisesL, vastuullisesL 
ja itseään suojellen

S1-S6  
• kasvun erot, yksilöllisyyden kunnioiOaminen 
• kiusaamisen ehkäisy, yhteistyötaidot 

L3

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toi-
mimaan sekä liikkumaan ja retkeile-
mään luonnossa ja rakennetussa ym-
päristössä

S1-S6 
• retkiä mm. lähiympäristöön, Oulun kaupungin ja 

lähikunLen tarjoamiin opetuskohteisiin, esim. puu-
tarha-/eläinmuseovierailu, marjastus-/sienestysret-
ki 

• lähimmäis- ja ympäristövastuullinen toiminta

L3

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
harjoitella ryhmässä toimimista erilai-
sissa rooleissa ja vuorovaikutusLlan-
teissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan 
itseään ja kuuntelemaan muita sekä 
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, 
ilmaista ja säädellä tunteitaan

S1-S6 
• itsetunto, erilaisuuden kunnioiOaminen  
• vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
• tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja säätely 
• omia vastuualueita ja rooleja sopivissa Llanteissa ja 

tehtävissä  
. 

L2, L3

T11 ohjata oppilasta käyOämään Leto- 
ja viesLntäteknologiaa  
Ledonhankinnassa, käsiOelyssä ja esit-
tämisessä sekä vuorovaikutuksen väli-
neenä vastuullisesL, turvallisesL ja 
ergonomisesL

S1-S6 
• interneLn hyödyntäminen Ledonhaussa ja viesLn-

nässä  
• oppimista tukevat sivustot ja pelit 
• interneLn ja sähköisen viesLnnän vastuullinen 

käyOö 
• huomion kiinniOäminen hyvään ergonomiaan

L4, L5

Tiedot ja ymmärrys
T12 ohjata oppilasta hahmoOamaan 
ympäristöä, ihmisten toimintaa ja nii-
hin liiOyviä ilmiöitä ympäristöopin kä-
siOeiden avulla sekä kehiOämään käsi-
terakenteitaan ennakkokäsityksistä 
kohL käsiOeiden täsmällistä käyOöä

S1-S6 
• puutarhaviljely, marjastus, metsästys, kalastus 
• eri Ledonalojen käsiOeistön käyOö niiden luonnol-

lisissa yhteyksissä ikäkauden mukaisesL  

L1
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T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, 
käyOämään ja tekemään erilaisia mal-
leja, joiden avulla voidaan tulkita ja 
seliOää ihmistä, ympäristöä ja niiden 
ilmiöitä

S1-S6 
• esim. yhteyOäminen, ilmastodiagrammi, aikajärjes-

telmä (vrk, kk, v, vuodenajat) 

L1, L5

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luo-
teOavaa Letoa, ilmaisemaan  
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä 
tulkitsemaan ja arvioimaan  
kriigsesL Letolähteitä ja näkökulmia

S1-S6 
• erilaisiin Letolähteisiin tutustumista ja niiden luo-

teOavuuden ja käyteOävyyden arvioinLa, mm. ai-
heeseen liiOyvä kirjallisuus, interneLn asiantunLja-
sivustot, ajankohtaiset uuLset  

L2, L4, L5

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimi-
seen, eliöiden ja elinympäristöjen tun-
nistamiseen ja ekologiseen ajaOeluun 
sekä ohjata oppilasta ihmisen raken-
teen, elintoimintojen ja kehityksen 
ymmärtämiseen

S1, S3-S6 
• metsien ja soiden luonnontuoOeita, riistaeläimiä ja 

kaloja 
• pelto ja puutarha tuoOeineen 
• ihmisen rakenne ja keskeisiä elintoimintoja 
• ihmisen lisääntyminen 
• vrt. T4 ja T5

L1

T16 ohjata oppilasta maanLeteelliseen 
ajaOeluun, hahmoOamaan omaa ym-
päristöä ja koko maailmaa sekä har-
jaannuOamaan kartan käyOö- ja muita 
geomediataitoja

S3-S6 
• maapallon luonto eri alueilla, sademetsät, savannit, 

aavikot ja kylmät alueet 
• Euroopan alueet, väestö ja kulOuurit 
• geomedian hyödyntäminen: fyysiset kartat, teema-

kartat, ajankohtaiset uuLset, ilmastodiagrammi

L1, L5

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, ku-
vaamaan ja seliOämään fysikaalisia 
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknolo-
giassa sekä rakentamaan perustaa 
energian säilymisen periaaOeen ym-
märtämiselle

S2, S4-S6 
• liike ja liike-energia, voima, kitka, tasapaino, ilmas-

ta aiheutuvat voimat 
• maailmankaikkeus, avaruus, aurinkokunta, maapal-

lon rakenne, Maa ja Kuu 

L1

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, ku-
vaamaan ja seliOämään kemiallisia 
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja 
muutoksia sekä rakentamaan perustaa 
aineen säilymisen periaaOeen ymmär-
tämiselle

S2, S4-S6 
• alkuaineet ja reakLot, metallit ja muovit, raaka-

aineet ja tuoOeet 

L1

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään ter-
veyden osa-alueita, arjen  
terveystoOumusten merkitystä sekä elä-
mänkulkua, lapsuuden ja  
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä 
sekä rohkaista oppilasta harjoiOelemaan 
ja soveltamaan terveysosaamistaan 
arjessa

S2, S4-S6 
• kasvun ja kehityksen eri vaiheet, murrosiän muu-

tokset ja vaikutukset, seksuaalinen kehitys 
• itsestä huolehLminen, arjen terveystoOumukset

L1, L3

VUOSILUOKKA 6
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Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 synnyOää ja ylläpitää oppilaan kiin-
nostusta ympäristöön ja ympäristöopin 
opiskeluun sekä auOaa oppilasta ko-
kemaan kaikki  
ympäristöopin Ledonalat merkityksel-
lisiksi itselleen

S1-S6 
• monipuolista luontoon, lähiympäristöön, arjen il-

miöihin ja teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen 
toimintaan liiOyvää havainnoinLa, ihmeOelyä, tut-
kimista, keksimistä ja ongelmanratkaisua 

• oppilaan oma luonnonLeteellinen havainnoinL ja 
kokemusperäinen oppiminen 

• opiskelua monipuolisissa ympäristöissä 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta aset-
tamaan omia opiskelutavoiOeita ja 
työskentelemään pitkäjänteisesL nii-
den saavuOamiseksi sekä tunnista-
maan omaa ympäristöopin osaamis-
taan

S1-S6 
• opiskelutaidot ja omaa oppimista tukevat asiat 
• tavoitelähtöinen työskentely ja pitkäjänteisyys 
• ahkeruus ja vastuullisuus elämänarvoina 

L1, L7

T3 tukea oppilaan ympäristöLetoisuu-
den kehiOymistä sekä ohjata oppilasta 
toimimaan ja vaikuOamaan lähiympä-
ristössään ja yhteisöissään kestävän 
kehityksen edistämiseksi ja arvosta-
maan kestävän kehityksen merkitystä 
itselle ja maailmalle

S1-S6 
• yhteinen maailmamme, globaali vastuu: esim. il-

mastonmuutos, luonnonvarojen rajallisuus, luon-
non monimuotoisuuden häviäminen 

• oman toiminnan vaikutukset ympäristöön, ympä-
ristövastuullinen elämäntapa 

• kierrätys, säästäminen 
• kulOuuriperinnön vaaliminen 
• yhteinen vaikuOamisprojekL (osallistumisen ja vai-

kuOamisen harjoiOelua paikallisella tai globaalilla 
tasolla) 

L3, L7

Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan 
kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyt-
tämään niitä tutkimusten ja muun toi-
minnan lähtökohtana 

T5 ohjata oppilasta suunniOelemaan ja 
toteuOamaan pieniä tutkimuksia, te-
kemään havaintoja ja miOauksia mo-
nipuolisissa oppimisympäristöissä eri 
aisteja ja tutkimus- ja miOausvälineitä 
käyOäen

S1-S6 
• tutkiminen, ihmeOely, kokeileminen, keksiminen, 

ajaOeleminen  
• eri aihepiireihin liiOyviä tutkimuksia tutkimuksen 

teon eri vaiheita hyödyntäen 

L1, L7 

L1, L5
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T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy- 
seuraussuhteita, tekemään johtopää-
töksiä tuloksistaan sekä esiOämään 
tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

S1-S6 
• luontoon, rakenneOuun ympäristöön, arjen ilmiöi-

hin ja teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toi-
mintaan liiOyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimusteh-
täviä  

• havaintojen dokumentoinLa ja raportoinLa sekä 
Ledon koonLa ja esiOelyä eri tavoin

L1, L2, L5

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään 
arjen teknologisten sovellusten käyt-
töä, merkitystä ja toimintaperiaaOeita 
sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, 
keksimään ja luomaan uuOa yhdessä 
toimien

S1-S6 
• tulevaisuus ja teknologia, keksinnöt 

L2, L3, L5

T8 kannustaa oppilasta edistämään 
hyvinvoinLa ja turvallisuuOa toimin-
nassaan ja lähiympäristössään ja ohja-
ta oppilasta toimimaan turvallisesL, 
tarkoituksenmukaisesL, vastuullisesL 
ja itseään suojellen

S1-S6  
• nuoren indenLteeg ja ihmissuhteet  
• vastuulliset valinnat, päihteeOömyys 
• ympäristön viihtyisyyden edistäminen 

L3

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toi-
mimaan sekä liikkumaan ja retkeile-
mään luonnossa ja rakennetussa ym-
päristössä

S1-S6 
• retkiä mm. lähiympäristöön, Oulun kaupungin ja 

lähikunLen tarjoamiin opetuskohteisiin 
• havainnoinL ja aiheeseen liiOyvät tutkimukset 
• ympäristövastuullinen toiminta

L3

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
harjoitella ryhmässä toimimista erilai-
sissa rooleissa ja vuorovaikutusLlan-
teissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan 
itseään ja kuuntelemaan muita sekä 
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, 
ilmaista ja säädellä tunteitaan

S1-S6 
• idenLteeg 
• vastuu itsestä ja muista 
• vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 

. 

L2, L3

T11 ohjata oppilasta käyOämään Leto- 
ja viesLntäteknologiaa  
Ledonhankinnassa, käsiOelyssä ja esit-
tämisessä sekä vuorovaikutuksen väli-
neenä vastuullisesL, turvallisesL ja 
ergonomisesL

S1-S6 
• interneLn hyödyntäminen Ledonhaussa ja viesLn-

nässä 
• oppimista tukevat sivustot ja pelit 
• interneLn ja sähköisen viesLnnän vastuullinen 

käyOö 
• huomion kiinniOäminen hyvään ergonomiaan

L4, L5

Tiedot ja ymmärrys
T12 ohjata oppilasta hahmoOamaan 
ympäristöä, ihmisten toimintaa ja nii-
hin liiOyviä ilmiöitä ympäristöopin kä-
siOeiden avulla sekä kehiOämään käsi-
terakenteitaan ennakkokäsityksistä 
kohL käsiOeiden täsmällistä käyOöä

S1-S6 
• ympäristön viihtyisyys

L1
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T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, 
käyOämään ja tekemään erilaisia mal-
leja, joiden avulla voidaan tulkita ja 
seliOää ihmistä, ympäristöä ja niiden 
ilmiöitä

S1-S6 
• esim. yhteyOäminen, ravintoketju 

L1, L5

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luo-
teOavaa Letoa, ilmaisemaan  
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä 
tulkitsemaan ja arvioimaan  
kriigsesL Letolähteitä ja näkökulmia

S1-S6 
• erilaisiin Letolähteisiin tutustumista ja niiden luo-

teOavuuden ja käyteOävyyden arvioinLa, mm. ai-
heeseen liiOyvä kirjallisuus, interneLn asiantunLja-
sivustot, ajankohtaiset uuLset  

L2, L4, L5

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimi-
seen, eliöiden ja elinympäristöjen tun-
nistamiseen ja ekologiseen ajaOeluun 
sekä ohjata oppilasta ihmisen raken-
teen, elintoimintojen ja kehityksen 
ymmärtämiseen

S1, S3-S6 
• kasvien lisääntyminen, hyvä kasvupaikka, kasvien 

kasvaOaminen  
• ekosysteemi, ravintoketju 
• seksuaalisuuden kehiOyminen 

L1

T16 ohjata oppilasta maanLeteelliseen 
ajaOeluun, hahmoOamaan omaa ym-
päristöä ja koko maailmaa sekä har-
jaannuOamaan kartan käyOö- ja muita 
geomediataitoja

S3-S6 
• maapallon kulOuurit eri maanosissa 
• fyysiset kartat, teemakartat, ajankohtaiset uuLset, 

Llastot 

L1, L5

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, ku-
vaamaan ja seliOämään fysikaalisia 
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknolo-
giassa sekä rakentamaan perustaa 
energian säilymisen periaaOeen ym-
märtämiselle

S2, S4-S6 
• energia, energian muodot, muuntuminen, säilymi-

nen ja lähteet 
• yhteyOäminen 

L1

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, ku-
vaamaan ja seliOämään kemiallisia 
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja 
muutoksia sekä rakentamaan perustaa 
aineen säilymisen periaaOeen ymmär-
tämiselle

S2, S4-S6 
• hiilen kierto 

• palaminen 

• päihteet ja myrkylliset aineet

L1

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään ter-
veyden osa-alueita, arjen  
terveystoOumusten merkitystä sekä elä-
mänkulkua, lapsuuden ja  
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä 
sekä rohkaista oppilasta harjoiOelemaan 
ja soveltamaan terveysosaamistaan 
arjessa

S2, S4-S6 
• nuoreksi kasvaminen, seksuaalisuuden kehiOymi-

nen 
• päihteet ja päihteeOömyys 

L1, L3
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14.4.6 USKONTO 
 
Oppiaineen tehtävä 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 
Opetus perehdyOää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuOaa uskonto- 
ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää 
uskonnon ja kulOuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Ope-
tus antaa monipuolista Letoa uskonnoista ja auOaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita 
ohjataan kriigseen ajaOeluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa 
pohditaan uskon ja Ledon suhdeOa sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsiOeistöä. Uskon-
non opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä 
eOä niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioiOamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen py-
hää. 
  
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eegseen ajaOe-
luun ja rohkaistaan oppilaita pohLmaan omakohtaisesL eegsiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetun-
temusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehiOymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus an-
taa oppilaalle aineksia oman idenLteeLn, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja 
arvioinLin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraagsen yhteiskunnan vastuulliseksi 
jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perusLetoja. Ope-
tuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eeg-
siin periaaOeisiin, rituaaleihin ja tapoihin.  Oppilaita kannustetaan ihmeOelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa 
tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään 
nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat harjaannuOavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja 
käyOämään eri lähteistä etsimäänsä Letoa sekä hyödyntämään sitä eri Llanteissa. 

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 tavoi1eet vuosiluokilla 3-6  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät 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 
rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja raken-
nuksiin 

S1  L1, L2

T3 auOaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen 
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuuOa

S1, S2   L2, L3, L4
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OULUN KRISTILLISEN KOULUN PAIKALLINEN OSUUS: USKONTO 

Oulun kris0llisen koulun uskonnon opetuksessa on kaksi erityispiirre1ä: oppilaiden kuuluminen 
lukuisiin eri kirkko- ja tunnustuskun0in, ja se, e1ä Oulun kris0llisessä koulussa uskontoa on kaikilla 
vuosiluokilla kaksi viikkotun0a.  

  

OppilaiOemme uskonnollinen tausta on hyvin heterogeeninen: koLen valitsemissa seurakuntayhteyk-
sissä ovat edusteOuina käytännössä kaikki merkiOävät krisLlliset kirkkokunnat ja Suomessa vaikuOa-
vat luterilaiset herätysliikkeet sekä myös 2000-luvulla syntyneet uudentyyppiset seurakunnat. Osalla 
oppilaista ei ole taustallaan yhteyOä mihinkään seurakuntaa. KrisLllisen koulun ydinarvoihin kuuluva 
kunnioitus ja maailmankatsomuksellinen suvaitsevaisuus rakentuvat luontevasL, kun oppilaat eri kris-
Lllisiin tunnustuskunLin tutustuOaessa saavat itsekin esitellä heille tutun oman seurakunnan tai herä-
tysliikkeen elämää.  

  

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyOämään 
uskontoa koskevaa Letoa erilaisista lähteistä

S1, S2, S3  L4, L5, L6

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan 
uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykyLlaan

S1, S3  L1, L2

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, krisLnus-
koon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Eu-
roopassa 

S3  L2

T7 kannustaa oppilasta kunnioiOamaan omaa ja toisen 
pyhää sekä käyOäytymään asianmukaisesL erilaisissa us-
konnollisissa Llaisuuksissa ja Llanteissa

S1, S3  L2, L5, L6

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon 
eegsiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eegsiin 
periaaOeisiin

S1, S2, S3   L7

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja eri-
tyisesL YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä 
arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2, S3   L2

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja 
pohLmaan toiminnan taustalla vaikuOavia arvoja eegs-
ten periaaOeiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2, S3   L1, L3, L6

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eegsistä 
kysymyksistä, ilmaista rakentavasL ajatuksiaan ja tuntei-
taan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään 

S1, S2, S3   L1, L4, L6, L7

T12 auOaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvista-
maan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja 
luoOamusta elämään

S3   L1
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Oppilaiden koLen uskonnollisten tradiLoiden ja kokemustaustan moninaisuus antaa mahdollisuuden 
katsomusLetoisuuden ja suvaitsevaisuuden kasvaOamiseen. KrisLllisen koulun ydinarvoihin kuuluva 
kunnioitus ja maailmankatsomuksellinen suvaitsevaisuus rakentuvat luontevasL, kun erilaisuus on 
jatkuvasL läsnä koulun arjessa. Samalla vahvistuu yhteisöllisyys, joka on toinen krisLllisestä maail-
mankatsomuksesta kumpuava arvo.  

  

Uskonnon ylimääräisistä viikkotunneista osan käytämme yhteisöllisyyden rakentamiseen siten, eOä 
luokkien 1-6 oppilaat tai luokkien 7-9 oppilaat toimivat yhdessä, luokkarajat yliOäen jonkin uskonnon 
sisältöihin liiOyvän teeman parissa. 

  

Oulun krisLllinen koulu rakentaa avoimia, kunnioiOavia ja luoOamukseen perustuvia suhteita kaikkiin 
Oulussa toimiviin krisLllisiin seurakunLin, joOa sisältötavoiOeisiin kuuluva tutustuminen evankelislu-
terilaiseen kirkkoon ja muihin kirkkokunLin toteutuisi monipuolisesL. Koulumme toimintakulOuurissa 
on määritelty periaaOeet seurakunLen kanssa tehtävälle yhteistyölle esimerkiksi oppitunLvierailuja ja 
tutustumiskäyntejä koskien: 

  

Oulun krisLllinen koulu tekee yhteistyötä paikallisten seurakunLen kanssa (mm. Oulun evanke-
lisluterilaiset seurakunnat, Oulun ortodoksinen seurakunta, Oulun katolinen seurakunta, Oulun 
advengseurakunta, Oulun vapaakirkkoseurakunta, Oulun helluntaiseurakunta, Pelastusarmeija 
ja Kansainvälinen seurakunta).  

YhteistyöseurakunLen ja -järjestöjen tulee koulussa vieraillessaan suhtautua kunnioiOavasL 
kaikkiin krisLllisiin tunnustusperinteisiin. Koulumme tunnistaa koulun ja seurakunnan erilaiset 
roolit. Koulullamme ei pidetä seurakunLen Llaisuuksia eikä koulumme kauOa välity oppilaille 
kutsuja seurakunnallisiin tapahtumiin.   

KäsiOelemme ja harjoiOelemme tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä vastuun oOamista omasta itses-
tään ja toisista. Apuna tässä käytämme päiviOäisia vuorovaikutusLlanteita, Kiva-koulumateriaalia, 
huomaa hyvä -materiaaleja sekä STAKES:n laaLmaa turvakasvatusmateriaalia. 

  

Se, e1ä Oulun kris0llisessä koulussa uskontoa on kaikilla vuosiluokilla kaksi viikkotun0a, tarjoaa 
mahdollisuuden myös kaikkien teemojen syventämiseen ja monipuolisten, katsomus0etoisuu1a 
kehi1ävien prosessoivien työskentelytapojen käy1ämiseen.  

Vuosiluokkien 1-6 uskonnonopetuksessa käytetään monimuotoisia, elämyksellisiä työtapoja. Katso-
musLetoisuuOa kehiOävä mielekäs ja oppilaslähtöinen opetus rakentuu oppilaan omakohtaisista ko-
kemuksista ja mahdollisuuksista purkaa ajatuksia ja tunteita keskustelemalla opeOajan ja muiden ai-
kuisten sekä toisten samanikäisten kanssa. Tärkeimpinä työvälineinä uskonnonopetuksessa ovat oppi-
kirjojen ohella kertomukset sekä Raamatusta eOä muista kirjoista.   
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Perinteisen kertomisen ja lukemisen lisäksi kertomuksia voidaan nykytekniikkaa hyödyntäen kuunnel-
la ja katsella ja tehdä omia tallenteita. RaamaOu on tärkein lähdekirja, jota oppilaan tulee vähitellen 
oppia käyOämään itsenäisesL. 

Uskonnonopetusta integroidaan erityisesL musiikin, kuvataiteiden ja äidinkielen opetukseen. Uskon-
nolliseen musiikkiin tutustutaan laajasL kaikissa tyylilajeissaan sekä kuuntelemalla eOä laulamalla. 
Opetusta elävöitetään flanellokuvin, näytelmin, lagakuvamenetelmällä, taidekuvin sekä tekemällä 
itse kuvia, sarjakuvia ja elokuvia. Käsiteltävään ainekseen voidaan tutustua myös kirjallisuuden avulla.  

Pedagoginen draama eri muodoissaan tarjoaa monia käyOökelpoisia menetelmiä bibliodraama-me-
netelmästä lasten itse tekemiin näytelmiin. Uskonnolliset kysymykset heräOävät myös tarpeen kes-
kustella, ja keskustelu onkin työskentelyn kenLes tärkein osa. Saadut elämykset voidaan prosessoida 
ja sulatella itse tehtyihin töihin esimerkiksi askarrellen, muotoillen ja maalaten käyOämällä erilaisia 
materiaaleja ja välineitä. 

Kirkkovuoden kiertoon liiOyviä juhlia otamme huomioon erityisellä tavalla. Juhlistamme advengai-
kaa, joka pääOyy perinteiseen joulujuhlaan. Pääsiäisenä joko järjestämme juhlan koulullamme tai 
osallistumme Oulun alueen seurakunLen kouluille suunnaOuun vuosiOain järjesteOävään pääsiäis-
vaellukseen. Valmistaudumme myös muihin kirkkovuoden juhliin pienimuotoisin oppilasesityksin 
(Mikkelin päivä, pyhäinpäivä, loppiainen, laskiainen, helatorstai ja helluntai). Kirkkovuoden juhlat luo-
vat luontevan yhteyden vierailla kirkossa. Lukuvuoden aikana järjestetään ainakin yksi koulun yhtei-
nen jumalanpalvelus.  

Tiedon hankkimisessa käytämme perinteisten oppikirjojen ja opetuskeskustelujen lisäksi runsaasL 
Letotekniikkaa, mikä mahdollistaa muun muassa ryhmätyöskentelyn, Ledon keruun ja muokkauksen 
tai esimerkiksi kirjeenvaihdon kummikoulujen ja vieraissa kulOuureissa työskentelevien kansainväli-
sen diakonian työntekijöiden kanssa.  

Hyödynnämme opetuksessamme valtakunnallisia uskonnonopetusta tukevia tapahtumia. Osallis-
tumme mahdollisuuksien mukaan 3-4 -luokkalaisille suunnaOuun valtakunnalliseen Virsivisaan (Nuori 
kirkko ry ja Kirkkohallitus toimivat järjestäjinä ja Opetushallitus asiantunLjana) sekä 5-6 -luokkalaisille 
suunnaOuun RaamaOuvisaan (järjestäjänä on Agricola yhdessä Kirkkohallituksen ja Opetushallituksen 
kanssa).  

OpetusLlanteissa käsitellään erilaisia katsomusnäkökulmia, mikä on katsomusLetoisuuteen kasvaOa-
mista. Oppilaille annetaan mahdollisuus kyselyyn, ihmeOelyyn ja avoimeen keskusteluun. 

Keskusteluissa syvennytään myös kysymysten taustoihin ja eri katsomusnäkökulmista nouseviin vas-
tauksiin. KatsomusLetoisuuteen kasvaOaminen on metodi, joka antaa välineitä kriigseen ajaOeluun, 
moniääniseen keskusteluun ja arvovalintoihin.  
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Oppilaiden kanssa pohditaan moraalisia ja eegsiä ratkaisuja sekä niiden perusteita katsomusnäkö-
kulmien kannalta. Eegsen ja moraalisen kasvatuksen tukena ovat mm. Raamatun kertomukset, tari-
nat ja sadut. 

  

Katsomus0etoisuu1a käsitellään perusteellisemmin luvussa ??  

Oulun kris0llinen koulu: Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoi1eet ja tavoi1eisiin lii1yvät kes-
keiset sisällöt vuosiluokilla 3-6 vuosiluoki1ain 

Uskonnon oppimäärä Oulun krisLllisessä koulussa sisältää valtakunnallisten opetussuunnitelman perustei-
den mukaiset evankelisluterilaisen uskonnon tavoiOeet ja sisällöt. Opetuksessa otetaan kuitenkin huo-
mioon, eOä oppilaat kuuluvat useisiin eri krisLllisiin kirkkokunLin ja seurakunLin. Opetuksen tavoiOeena ei 
ole uskontoon sitouOaminen eikä minkään yksiOäisen uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyteen kasvaOami-
nen, vaan laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.  

Evankelisluterilainen uskonto 3. luokka

Tavoi1eet Sisällöt Laaja-alai-
nen osaa-
minen

T1 ohjata oppilasta perehtymään 
opiskeltavan uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja kertomuksiin sekä 
keskeisiin oppeihin 

S1 Suhde omaan uskontoon  

• Raamatun osat: Vanha testameng ja Uusi testameng 
• Vanhan testamenLn Patriarkka- ja Mooses-kertomukset 
• Rukous: Herran siunaus 
• Kymmenen käskyä 
• Tutustutaan krisLlliseen jumalakäsitykseen: Jumalan 

johdatus ja huolenpito Raamatun henkilöiden elämässä 
• Kirkkovuoden keskeiset juhlat huomioidaan opetuksessa 

L1

T2 ohjata oppilas tutustumaan 
opiskeltavan uskonnon rituaalei-
hin  
ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin 
ja rakennuksiin.

S1 Suhde omaan uskontoon  

• Oma perhe, suku, koLkirkko, seurakunta ja uskonto (luo-
kan oppilaiden eri seurakuntayhteyksiin tutustumista)  

• Kirkkovuoden juhliin liiOyvät perinteet 
• Lasten virret ja hengelliset laulut, kirkkovuoden musiikki 

ja kirkkotaide 
• Seurakunta, koululaisjumalanpalvelus  

L1, L2

T3 auOaa oppilasta tunnista-
maan uskonnollisen kielen eri-
tyispiirteitä ja vertauskuvalli-
suuOa

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma  

• tutustutaan Vanhan testamenLn kertomusten kieleen ja 
uskonnolliseen erityissanastoon ja käsiOeiden merkityk-
siin 

L2, L3, L4
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T4 ohjata oppilasta etsimään, 
arvioimaan ja käyOämään uskon-
toa koskevaa Letoa erilaisista 
lähteistä

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä 

• tutustutaan Raamatun käyOöön 

L4, L5, L6

T5 opastaa oppilasta perehty-
mään Suomen ja Euroopan us-
konnollisiin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykyLlaan

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma  

• Oman perheen hengelliset perinteet ja juuret 
• Luterilainen kirkko ja luokan oppilaiden kirkkokunnat 

L1, L2

T6 opastaa oppilasta tutustu-
maan juutalaisuuteen, krisLnus-
koon ja islamiin ja niiden vaiku-
tukseen ja historiaan Euroopassa 

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• Juutalaisuuden pyhät kirjoitukset: Mooseksen kirjat 
• Kymmenen käskyn vertailua ja vaikutukset esim. Suomen 

lakiin ja YK:n ihmisoikeuksien julistukseen 
• Oman luokkayhteisön ja lähiympäristön muut katsomuk-

selliset ja uskonnolliset ryhmät

L2

T7 Kannustaa oppilasta kunnioit-
tamaan omaa ja toisen pyhää 
sekä käyOäytymään asianmukai-
sesL erilaisissa uskonnollisissa 
Llaisuuksissa ja Llanteissa.

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• Toimiminen kunnioiOavasL erilaisten kulOuurien ja pe-
rinteiden keskellä koulun arjessa, päivänavauksissa, kou-
lulaisjumalanpalveluksissa ja juhlissa 

• oppilas tuntee pyhän käsiOeen ja harjaantuu oman ja 
toisen pyhän tunnistamiseen ja kunnioiOamiseen

L2, L5, L6

T8 ohjata oppilas perehtymään 
opiskeltavan uskonnon eegsiin 
opetuksiin sekä eri uskontoja 
yhdistäviin eegsiin periaaOeisiin

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• Tarkastellaan elämää ja eegsiä kysymyksiä Raamatun 
kertomusten ja arjen esimerkkien valossa 
◦ tekojen seurauksia (Joosef-kertomukset esimerkki-

nä) 
◦ anteeksi pyytäminen ja antaminen (esim. Jaakob ja 

esau, Joosefin veljet) 
◦ kymmenen käskyn soveltamista arjen Llanteissa

o
L7

T9 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesL YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimukseen sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• Vastuu omasta toiminnasta yksilönä ja erilaisissa yhtei-
söissä, kuten luokassa, koulussa, kaveripiirissä, perhees-
sä ja suomalaisena 

• Elämän kunnioiOaminen, tasa-arvo, yksilöllisyyden ja 
erilaisuuden hyväksyminen 

• Kiusaamisen vastainen toiminta oppilaan lähiympäris-
tössä 

• koulun vähemmistöryhmät ja heidän oikeudenmukainen 
kohtelu 

• AuOamisen ilo lähiympäristössä ja laajemminkin 
• Lähimmäisen auOaminen ja omastaan jakaminen  

o Koulun nimikkokohteet kehitysyhteistyö- ja lähe-
tystyöprojekteissa (esim. OperaaLo Joulun Lap-
si) 

L2
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T10 ohjata oppilasta arvioimaan 
tekemiään valintoja ja pohL-
maan toiminnan taustalla vaikut-
tavia arvoja eegsten periaaOei-
den ja kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta  

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• Opetellaan oOamaan vastuuta omista teoista ja sanoista 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

• kestävän kehityksen näkökulmat otetaan huomioon poh-
dinnoissa (suhde kuluOamiseen, kohtuullisuus, omastaan 
antaminen) 

• elämän kunnioiOaminen ja huolenpito luomakunnasta 

L1, L3, L6

T11 luoda oppilaalle mahdolli-
suuksia keskustella eegsistä 
kysymyksistä, ilmaista rakenta-
vasL ajatuksiaan ja tunteitaan 
sekä harjoitella perustelemaan 
omia näkemyksiään

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• turvallisuuden tunne ja luoOamuksellinen ilmapiiri luo-
kan toimintakulOuurissa  

• rohkaistaan oppilasta kertomaan ja perustelemaan omia 
mielipiteitään ja näkemyksiään eegsissä kysymyksissä 
sekä kuuntelemaan toisia 

• tunnekasvatus: tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja ra-
kentava toiminta  

L1, l4, L6, 
L7

T12 auOaa ja tukea oppilasta 
muodostamaan ja vahvistamaan 
myönteistä maailmankatsomus-
ta, itsetuntoa ja luoOamusta 
elämään

S3 Hyvä elämä, S1 Suhde omaan uskontoon 

• PosiLivisen minäkuvan vahvistaminen osana tunnekasva-
tusta: itsensä ja toisen arvostaminen Jumalalle rakkaana, 
ainutlaatuisena persoonana. 

• Jumalan huolenpidon ja turvallisuuden kokemusten ja-
kaminen 

• Selviytymistarinat Raamatun kertomuksissa ja nykymaa-
ilmassa (esim. Joosef-kertomukset) 

L1

Evankelisluterilainen uskonto 4. luokalla

Tavoi1eet Sisällöt Laaja-alai-
nen osaa-
minen
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T1 ohjata oppilasta perehtymään 
opiskeltavan uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja kertomuksiin sekä 
keskeisiin oppeihin 

S1 Suhde omaan uskontoon  

• Vanhan testamenLn kertomukset Tuomarien, kuninkai-
den ja profeeOojen ajalta 

• Uuden testamenLn sisältö ja käyOäminen 
• Jeesuksen toiminta ja opetukset 
• Tutustutaan krisLlliseen jumalakäsitykseen (armo, an-

teeksiantamus UT:n ja VT:n kertomuksissa) 
• Rukous: rukouksia elämänkaaren eri Llanteissa, seura-

kunnassa ja omassa elämässä  
• Kirkkovuoden keskeiset juhlat huomioidaan opetuksessa 

L1

T2 ohjata oppilas tutustumaan 
opiskeltavan uskonnon rituaalei-
hin  
ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin 
ja rakennuksiin.

S1 Suhde omaan uskontoon  

• Oma perhe, suku, koLkirkko, seurakunta ja uskonto 
• Luterilainen kirkko ja luokan oppilaiden kirkkokunnat ja 

niihin tutustumista  
• Seurakunta krisLtyn elämänkaaressa: messu, kaste, kon-

firmaaLo, häät, hautajaiset 
• Virret ja hengelliset laulut (virsivisa), lasten ja varhais-

nuorten hengellinen musiikki, kirkkovuoden musiikki ja 
kirkkotaide (esim. kirkkorakennukset ja kirkkotaide Poh-
joismaissa), kirkkorakennuksen symboliikka 

• Kirkkovuoden juhliin liiOyvät perinteet 

L1, L2

T3 auOaa oppilasta tunnista-
maan uskonnollisen kielen eri-
tyispiirteitä ja vertauskuvalli-
suuOa

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma  

• tutustutaan Uuden testamenLn kertomusten kieleen ja 
uskonnolliseen erityissanastoon ja käsiOeiden merkityk-
siin  

L2, L3, L4

T4 ohjata oppilasta etsimään, 
arvioimaan ja käyOämään uskon-
toa koskevaa Letoa erilaisista 
lähteistä

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• opetellaan käyOämään RaamaOua ja löytämään sieltä 
oman uskonnon kannalta keskeisiä tekstejä 

• tutustutaan digiraamaOuun  

L4, L5, L6

T5 opastaa oppilasta perehty-
mään Suomen ja Euroopan us-
konnollisiin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykyLlaan

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma  

• Oma perhe, suku, koLkirkko, seurakunta ja uskonto 
Luterilainen kirkko ja luokan oppilaiden kirkkokunnat 

L1, L2

T6 opastaa oppilasta tutustu-
maan juutalaisuuteen, krisLnus-
koon ja islamiin ja niiden vaiku-
tukseen ja historiaan Euroopassa 

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• tutustuminen juutalaisuuteen krisLnuskon lähtökohtana 
• KrisLnuskon, juutalaisuuden ja islamin yhteisiin ja erilai-

siin piirteisiin tutustuminen 

L2
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T7 Kannustaa oppilasta kunnioit-
tamaan omaa ja toisen pyhää 
sekä käyOäytymään asianmukai-
sesL erilaisissa uskonnollisissa 
Llaisuuksissa ja Llanteissa.

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• Toimiminen kunnioiOavasL erilaisten kulOuurien ja pe-
rinteiden keskellä koulun arjessa, päivänavauksissa, kou-
lulaisjumalanpalveluksissa ja juhlissa 

• harjaantuminen oman ja toisen pyhän tunnistamiseen ja 
kunnioiOamiseen

L2, L5, L6

T8 ohjata oppilas perehtymään 
opiskeltavan uskonnon eegsiin 
opetuksiin sekä eri uskontoja 
yhdistäviin eegsiin periaaOeisiin

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• Tarkastellaan elämää ja eegsiä kysymyksiä Raamatun 
kertomusten ja arjen esimerkkien valossa 

o VT:n kuninkaat ja profeetat 
o Jeesuksen opetukset ja vertaukset UT:ssa 

• Juutalaisen ja krisLllisen eegsen opetuksen vertailua 
• eri uskontojen elämänohjeita  

o
L7

T9 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesL YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimukseen sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä   

• Vastuu omasta toiminnasta luokkayhteisössä yksilönä 
sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä 

• Kiusaamisen vastainen toiminta 
• Elämän kunnioiOaminen, tasa-arvo, yksilöllisyyden ja 

erilaisuuden hyväksyminen 
• Koulun vähemmistöryhmät ja heidän oikeudenmukainen 

kohtelu  
• AuOamisen ilo lähiympäristössä ja laajemminkin 
• Lähimmäisen auOaminen ja omastaan jakaminen  

o Osallistuminen kehitysyhteistyö- ja lähetystyö-
projekteihin (esim. OperaaLo Joulun Lapsi)

L2

T10 ohjata oppilasta arvioimaan 
tekemiään valintoja ja pohL-
maan toiminnan taustalla vaikut-
tavia arvoja eegsten periaaOei-
den ja kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta  

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• Opetellaan oOamaan vastuuta omista teoista ja sanoista 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

• kestävän kehityksen näkökulmat otetaan huomioon poh-
dinnoissa (suhde kuluOamiseen, kohtuullisuus, omastaan 
antaminen) 

• elämän kunnioiOaminen ja huolenpito luomakunnasta 

L1, L3, L6
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T11 luoda oppilaalle mahdolli-
suuksia keskustella eegsistä 
kysymyksistä, ilmaista rakenta-
vasL ajatuksiaan ja tunteitaan 
sekä harjoitella perustelemaan 
omia näkemyksiään

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• turvallisuuden tunne ja luoOamuksellinen ilmapiiri luo-
kan toimintakulOuurissa 

• rohkaistaan oppilasta kertomaan ja perustelemaan omia 
mielipiteitään ja näkemyksiään eegsissä kysymyksissä 
sekä kuuntelemaan toisia 

• tunnekasvatus: tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja ra-
kentava toiminta 

L1, l4, L6, 
L7

T12 auOaa ja tukea oppilasta 
muodostamaan ja vahvistamaan 
myönteistä maailmankatsomus-
ta, itsetuntoa ja luoOamusta 
elämään

S3 Hyvä elämä, S1 Suhde omaan uskontoon  

• PosiLivisen minäkuvan vahvistaminen osana tunnekasva-
tusta: itsensä ja toisen arvostaminen Jumalalle rakkaana, 
ainutlaatuisena persoonana  

• Jumalan huolenpidon ja turvallisuuden kokemusten ja-
kaminen 

• Selviytymistarinat Raamatun kertomuksissa ja nykymaa-
ilmassa (esim. Daavid ja Daniel VT:n kertomuksissa) 
 

L1

Evankelisluterilainen uskonto 5. luokalla

Tavoi1eet Sisällöt Laaja-alai-
nen osaa-
minen

T1 ohjata oppilasta perehtymään 
opiskeltavan uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja kertomuksiin sekä 
keskeisiin oppeihin 

S1 Suhde omaan uskontoon  

• Uuden testamenLn evankeliumit, Jeesuksen elämä ja 
toiminta 

• Jeesuksen opetukset (mm. Vuorisaarna) ja vertaukset, 
lähetyskäsky 

• Tutustutaan krisLlliseen jumalakäsitykseen Jeesuksen 
opetusten pohjalta 

• Rukous: Jeesuksen opetukset rukouksesta (Isä meidän 
-rukous), rukousperinne eri kirkkokunnissa ja evankelis-
luterilaisen kirkon vaiheissa  

• Sisältöjen valinnassa huomioidaan krisLnuskon moninai-
suus, eri kirkkokunnat sekä herätysliikkeet 

L1
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T2 ohjata oppilas tutustumaan 
opiskeltavan uskonnon rituaalei-
hin  
ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin 
ja rakennuksiin.

S1 Suhde omaan uskontoon  

• Keskeiset virret ja hengelliset laulut, varhaisnuorten hen-
gellinen musiikki, kirkkovuoden musiikki.  

• Kirkkotaide (esim. kirkkorakennukset ja kirkkotaide Eu-
roopassa), J.S. Bachin ja muiden klassisten säveltäjien 
merkitys kirkkomusiikissa 

• Kirkkovuoden juhlien ja pyhien ja perinteet Euroopassa 

L1, L2

T3 auOaa oppilasta tunnista-
maan uskonnollisen kielen eri-
tyispiirteitä ja vertauskuvalli-
suuOa

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma 

• Pohditaan Raamatun kertomusten vertauskuvallisuuOa ja 
sanomaa 

• Tutustutaan krisLllisiin symboleihin  

L2, L3, L4

T4 ohjata oppilasta etsimään, 
arvioimaan ja käyOämään uskon-
toa koskevaa Letoa erilaisista 
lähteistä

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• Raamatun ja digiraamatun käytön harjoiOelu 
• ajankohtaiset uskontoon liiOyvät aiheet mediassa 
• Ledon luoteOavuuden pohLmista 

L4, L5, L6

T5 opastaa oppilasta perehty-
mään Suomen ja Euroopan us-
konnollisiin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykyLlaan

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma  

• Oman suvun juuret suhteessa uskontoon 
• Herätysliikkeet Suomessa ja oppilaiden elämänpiirissä 
• KrisLnuskon tulo Suomeen, luterilaisen kirkon synty, 

Suomen krisLlliset kirkot, herätysliikkeet ja uskonnolliset 
yhteisöt

L1, L2

T6 opastaa oppilasta tutustu-
maan juutalaisuuteen, krisLnus-
koon ja islamiin ja niiden vaiku-
tukseen ja historiaan Euroopassa 

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• juutalaisuus evankeliumeissa ja Jeesuksen opetuksissa 
• uskonnot Euroopassa 
• Muiden kirkkokunLen ja uskontojen historia, musiikki ja 

taide Euroopassa 

L2

T7 Kannustaa oppilasta kunnioit-
tamaan omaa ja toisen pyhää 
sekä käyOäytymään asianmukai-
sesL erilaisissa uskonnollisissa 
Llaisuuksissa ja Llanteissa.

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• Asianmukainen toiminta erilaisia kulOuureita kohdatessa 
sekä uskonnollisissa Llaisuuksissa 

• oman ja toisen pyhän tunnistaminen ja kunnioiOaminen 

L2, L5, L6

T8 ohjata oppilas perehtymään 
opiskeltavan uskonnon eegsiin 
opetuksiin sekä eri uskontoja 
yhdistäviin eegsiin periaaOeisiin

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• Tarkastellaan elämää ja eegsiä kysymyksiä Jeesuksen 
opetusten ja arjen esimerkkien valossa. Eri uskontojen 
eegsten periaaOeiden ja arvojen vertailua 

o
L7
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T9 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesL YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimukseen sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• Omien valintojen ja toiminnan vaikutus hyvään elämään, 
lähimmäisyyteen ja ihmissuhteisiin 

• Kiusaamisen vastainen toiminta 
• YK:n ihmisoikeudet, tasa-arvo, yhteisvastuu  
• ekumenia, eurooppalainen ja maailmanlaajuinen näkö-

kulma 

L2

T10 ohjata oppilasta arvioimaan 
tekemiään valintoja ja pohL-
maan toiminnan taustalla vaikut-
tavia arvoja eegsten periaaOei-
den ja kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta  

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä 

• Opetellaan oOamaan vastuuta omista teoista ja sanoista 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

• kestävän kehityksen näkökulmat otetaan huomioon poh-
dinnoissa (suhde kuluOamiseen, kohtuullisuus, omastaan 
antaminen) 

• elämän kunnioiOaminen ja huolenpito luomakunnasta 

L1, L3, L6

T11 luoda oppilaalle mahdolli-
suuksia keskustella eegsistä 
kysymyksistä, ilmaista rakenta-
vasL ajatuksiaan ja tunteitaan 
sekä harjoitella perustelemaan 
omia näkemyksiään

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• turvallisuuden tunne ja luoOamuksellinen ilmapiiri luo-
kan toimintakulOuurissa  

• rohkaistaan oppilasta kertomaan ja perustelemaan omia 
mielipiteitään ja näkemyksiään eegsissä kysymyksissä 
sekä kuuntelemaan toisia 

• rohkaistaan itsenäiseen ajaOeluun 

• tunteista puhuminen ja empaLataitojen harjoiOelu 

L1, l4, L6, 
L7

T12 auOaa ja tukea oppilasta 
muodostamaan ja vahvistamaan 
myönteistä maailmankatsomus-
ta, itsetuntoa ja luoOamusta 
elämään

S3 Hyvä elämä, S1 Suhde omaan uskontoon  

• PosiLivisen minäkuvan vahvistaminen osana tunnekasva-
tusta: itsensä ja toisen arvostaminen Jumalalle rakkaana, 
ainutlaatuisena persoonana. 

• Jumalan huolenpidon ja turvallisuuden kokemusten ja-
kaminen 

• Selviytymistarinat Raamatun kertomuksissa ja nykymaa-
ilmassa  

• Oman kulOuurin tunteminen perustana maailmankatso-
muksen kehiOymiselle 
 

L1
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Evankelisluterilainen uskonto 6. luokka

Tavoi1eet Sisällöt Laaja-alai-
nen osaa-
minen

T1 ohjata oppilasta perehtymään 
opiskeltavan uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja kertomuksiin sekä 
keskeisiin oppeihin 

S1 Suhde omaan uskontoon  

• KrisLnuskon juuret, alkuseurakunnan synty, lähetyskäsky 
ja krisLnuskon leviäminen 

• Uuden testamenLn kirjoja: Apostolien teot, Paavalin 
kirjeet ja Johanneksen ilmestys 

• Kokonaiskuva Raamatusta, krisLOyjen pyhästä kirjasta 
• Lähetyskäskyn toteutuminen: krisLnusko Euroopassa ja 

maailmassa 
• Marg Luther ja reformaaLo  
• Luterilaisen ja muun protestangsen uskontulkinnan 

keskeiset piirteet 

L1

T2 ohjata oppilas tutustumaan 
opiskeltavan uskonnon rituaalei-
hin  
ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin 
ja rakennuksiin.

S1 Suhde omaan uskontoon  

• Kirkkovuoden juhlat ja perinteet Euroopassa ja  
• Nuorten virret ja hengelliset laulut, hengellinen musiikki, 

kirkkovuoden musiikki ja kirkkotaide maailman laajasL 
• Messu, sakramenLt, koululaisjumalanpalvelus, krisLlli-

nen symboliikka ja kirkon työntekijät Euroopassa ja maa-
ilmassa

L1, L2

T3 auOaa oppilasta tunnista-
maan uskonnollisen kielen eri-
tyispiirteitä ja vertauskuvalli-
suuOa

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma  

• Tarkastellaan RaamaOua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja 
sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuval-
lisuuOa

L2, L3, L4

T4 ohjata oppilasta etsimään, 
arvioimaan ja käyOämään uskon-
toa koskevaa Letoa erilaisista 
lähteistä

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• oppilas harjaantuu käyOämään RaamaOua sekä paine-
tussa eOä digitaalisessa muodossa ja löytämään sieltä 
tarvitsemaansa Letoa 

• ajankohtaiset uskontoon liiOyvät aiheet mediassa 
• Ledon etsiminen monipuolisista lähteistä ja Ledon luo-

teOavuuden pohLmista

L4, L5, L6

T5 opastaa oppilasta perehty-
mään Suomen ja Euroopan us-
konnollisiin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykyLlaan

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma  

• Paavalin toiminta ja krisLnuskon leviäminen Eurooppaan 
• KrisLnuskon vaikutus eurooppalaiseen kulOuuriin, Letee-

seen ja taiteisiin  
• Luterilainen reformaaLo Euroopassa ja Suomessa (Marg 

Luther, Mikael Agricola) 
• tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnolliseen ja kat-

somukselliseen nykyLlaan ja sen taustaan sekä uskonnot-
tomuuteen 

L1, L2
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T6 opastaa oppilasta tutustu-
maan juutalaisuuteen, krisLnus-
koon ja islamiin ja niiden vaiku-
tukseen ja historiaan Euroopassa 

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• Tutustutaan alustavasL juutalaisuuOa, islamia ja krisL-
nuskoa yhdistäviin ja eroOaviin tekijöihin 

• Tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnolliseen ja kat-
somukselliseen nykyLlaan ja sen taustana sekä uskonn-
oOomuuteen

L2

T7 Kannustaa oppilasta kunnioit-
tamaan omaa ja toisen pyhää 
sekä käyOäytymään asianmukai-
sesL erilaisissa uskonnollisissa 
Llaisuuksissa ja Llanteissa.

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• Asianmukainen toiminta erilaisia kulOuureita kohdatessa 
sekä uskonnollisissa Llaisuuksissa 

• oman ja toisen pyhän tunnistaminen ja kunnioiOaminen

L2, L5, L6

T8 ohjata oppilas perehtymään 
opiskeltavan uskonnon eegsiin 
opetuksiin sekä eri uskontoja 
yhdistäviin eegsiin periaaOeisiin

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• Eri uskontojen ja katsomusten eegsten arvojen vertai-
lua, uskonnonvapaus ja uskonnoOomuus

o
L7

T9 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesL YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimukseen sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• vastuu omasta toiminnasta yksilönä ja erilaisissa yhtei-
söissä, kuten luokassa, koulussa, kaveripiirissä, perheessä 
ja suomalaisena 

• elämän kunnioiOaminen, tasa-arvo ja oikeudenmukai-
suus maailmanlaajassa perspekLivissä 

• Kiusaamisen vastainen toiminta

L2

T10 ohjata oppilasta arvioimaan 
tekemiään valintoja ja pohL-
maan toiminnan taustalla vaikut-
tavia arvoja eegsten periaaOei-
den ja kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta  

S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä elämä  

• Opetellaan oOamaan vastuuta omista teoista ja sanoista 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

• kestävän kehityksen näkökulmat otetaan huomioon poh-
dinnoissa (suhde kuluOamiseen, kohtuullisuus, omastaan 
antaminen) 

• elämän kunnioiOaminen ja huolenpito luomakunnasta

L1, L3, L6

T11 luoda oppilaalle mahdolli-
suuksia keskustella eegsistä 
kysymyksistä, ilmaista rakenta-
vasL ajatuksiaan ja tunteitaan 
sekä harjoitella perustelemaan 
omia näkemyksiään

S1 Suhde omaan uskontoon, S2 Uskontojen maailma, S3 Hyvä 
elämä  

• turvallisuuden tunne ja luoOamuksellinen ilmapiiri luo-
kan toimintakulOuurissa  

• rohkaistaan oppilasta kertomaan ja perustelemaan omia 
mielipiteitään ja näkemyksiään eegsissä kysymyksissä 
sekä kuuntelemaan toisia 

• rohkaistaan itsenäiseen ajaOeluun  

• tunteista puhuminen, vuorovaikutus- ja empaLataitojen 
harjoiOelu

L1, l4, L6, 
L7
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Uskonnon tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat oppiaineen yleisten tavoiOeiden saavuOamista. Sisältöjen valinnassa 
hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsiOelyssä.  

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 
kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, Leteen ja kulOuurin kanssa. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksen sisältöjä ovat krisLnusko, muut uskonnot ja uskonnoOomuus suomalai-
sessa kulOuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesL koulun lähialueella vaikuOaviin uskonnollisiin yhteisöihin 
ja niiden pyhiin Lloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista 
taustaa ja nykyLlaa. Sisällöt valitaan niin, eOä muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja 
erityisesL juutalaisuuden, krisLnuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa ote-
taan huomioon uskontoon liiOyvien teemojen käsiOely mediassa ja populaarikulOuurissa. 

S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioiOaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdin-
nan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuOavat arvot sekä globaali vastuu.  
Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvoinL. Tutustutaan opiskelta-
van uskonnon keskeisiin eegsiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eegsiin käsityk-
siin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eegseen keskuste-
luun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  

Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen 
oppimisen avulla. Keskeistä on opiOavien asioiden alustava käsiOeellistäminen. Uskonnon opetuksessa käy-
tetään sisältöjen oppimista edistäviä Letoteknisiä sovelluksia siten, eOä oppilaiden oma akLivisuus ja vuo-
rovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan kiireeOömyyOä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mah-
dollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuOaa yksilö- tai ryhmä-
projekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat yliOäen. TavoiOeena on ilmentää 
koulussa edusteOujen uskontojen ja katsomusten moninaisuuOa kunnioiOavasL.  
 
Ohjaus, eriy1äminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6  

T12 auOaa ja tukea oppilasta 
muodostamaan ja vahvistamaan 
myönteistä maailmankatsomus-
ta, itsetuntoa ja luoOamusta 
elämään

S3 Hyvä elämä, S1 Suhde omaan uskontoon  

• PosiLivisen minäkuvan vahvistaminen osana tunnekasva-
tusta: itsensä ja toisen arvostaminen Jumalalle rakkaana, 
ainutlaatuisena persoonana. 

• Jumalan huolenpidon ja turvallisuuden kokemusten ja-
kaminen 

• Selviytymistarinat Raamatun kertomuksissa ja nykymaa-
ilmassa 

L1
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Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liiOyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden 
erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehiOyvä kielitaito. Keskeisten käsiOeiden ymmärtämis-
tä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuuOa edistäviä yhteisiä Llanteita sekä ohjataan ja vah-
vistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloiOeisuuOa.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 uskonnossa vuosiluokilla 3-6   
 
Uskonnon opetuksessa oppimisen arvioinL on ohjaavaa ja kannustavaa. PalauOeella pyritään rohkaisemaan 
oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia 
tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuoOamisen tavat sekä 
muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kauOa osoiteOu osaaminen.   Tärkeää on niiden kauOa osoiteOu taito 
ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesL huo-
miota Ledon soveltamiseen sekä ajaOelun kehiOymiseen.   

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-
sessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-
kuvuositodistusta varten opeOaja käyOää uskonnon valtakunnallisia arvioinLkriteereitä.   

Uskonnon arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvo-
sanaa kahdeksan varten 

TavoiOeet Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvion ”hyvä” / arvosanan 
kahdeksan osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opis-
keltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja 
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Uskontoa koskevan 
Ledon hallitsemi-
nen, 
uskonnon monilu-
kutaito 

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 
Ledon hallitsemi-
nen, 
uskonnon monilu-
kutaito

Oppilas osaa kertoa esi-
merkkien avulla opiskeltavan 
uskonnon keskeisistä rituaa-
leista, tavoista ja pyhistä pai-
koista sekä kuvata niiden 
merkitystä.

T3 auOaa oppilasta tunnistamaan us-
konnollisen kielen erityispiirteitä ja ver-
tauskuvallisuuOa

S1, S3 Uskonnon kielen ja 
symbolien analy-
soinL

Oppilas osaa antaa esimerk-
kejä uskonnollisesta kielestä 
ja sen vertauskuvallisuudesta 

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan 
ja käyOämään uskontoa koskevaa Letoa 
erilaisista lähteistä

S1, S2, 
S3

Oppimaan oppimi-
sen taidot uskon-
non opiskelussa

Oppilas osaa hakea Letoa 
useasta lähteestä. Oppilas 
harjoiOelee arvioimaan löy-
tämänsä Ledon luoteOa-
vuuOa ja objekLivisuuOa.
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Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6  

T5 opastaa oppilasta perehtymään 
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja 
katsomuksellisiin juuriin ja nykyLlaan

S1, S2 Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva Leto

Oppilas tunnistaa uskontojen 
merkityksiä yhteiskunLen 
kehityksessä, kulOuurissa ja 
mediassa ja osaa antaa niistä 
esimerkkejä.  
Hän osaa kuvata suomalai-
sen ja eurooppalaisen us-
konnollisuuden juuria pää-
piirteissään.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalai-
suuteen, krisLnuskoon ja islamiin ja 
niiden vaikutukseen ja historiaan Eu-
roopassa

S2,,S3 Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva Leto

Oppilas osaa kuvata juutalai-
suuden, krisLnuskon ja isla-
min pääpiirteet sekä niiden 
keskinäiset suhteet. 

T7 kannustaa oppilasta kunnioiOamaan 
omaa ja toisen pyhää sekä käyOäyty-
mään asianmukaisesL erilaisissa uskon-
nollisissa Llaisuuksissa ja Llanteissa

S1, S2, 
S3

Uskonnon monilu-
kutaito

Oppilas Letää, miten toimi-
taan ja pyrkii toimimaan 
asianmukaisesL ja kunnioit-
tavasL erilaisissa uskonnolli-
sissa Llanteissa ja paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskel-
tavan uskonnon eegsiin opetuksiin 
sekä eri uskontoja yhdistäviin eegsiin 
periaaOeisiin

S2, S3 ELikkaa koskeva 
Leto

Oppilas tunnistaa ja osaa 
nimetä opiskeltavan uskon-
non eegsiä opetuksia sekä 
uskontoja ja katsomuksia 
yhdistäviä eegsiä periaaOei-
ta. 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ih-
misoikeuksiin ja erityisesL YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvo-
ja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2, S3 IhmisoikeuseLikka Oppilas Letää YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimuksen kes-
keisen sisällön ja osaa kertoa 
esimerkkejä ihmisoikeuksis-
ta.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan teke-
miään valintoja ja pohLmaan toiminnan 
taustalla vaikuOavia arvoja eegsten 
periaaOeiden ja kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 

S2, S3 
           

Eegnen pohdinta   Oppilas osaa kertoa arjen 
esimerkkejä kestävän tule-
vaisuuden rakentamisesta. 
Hän osaa soveltaa opiskele-
mansa uskonnon eegsiä 
periaaOeita omassa pohdin-
nassaan. 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia 
keskustella eegsistä kysymyksistä, il-
maista rakentavasL ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä harjoitella perustelemaan 
omia näkemyksiään

S1,S2, 
S3

AjaOelun ja vuoro-
vaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen 
keskusteluun, osaa kuunnel-
la toisia ja ilmaista itseään.

T12 auOaa ja tukea oppilasta muodos-
tamaan ja vahvistamaan myönteistä 
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja 
luoOamusta elämään

S3 Ei vaikuta arvosanan muo-
dostumiseen. Oppilaita ohja-
taan pohLmaan kokemuksi-
aan osana itsearvioinLa.
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Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomusLeto. Uskon-
to toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesL oman uskonnon 
opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon 
opetuksen muodoille on laadiOu yhteiset tavoiOeet ja keskeiset sisällöt.  

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luon-
teen mukaisesL. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoiOeiden, sisältökuvaus-
ten ja eri uskontojen tarkenneOujen oppimääräkuvausten pohjalle.   

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvauksen perustalle.  

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan krisLnuskon keskeisiä käsiOeitä, symboleita ja op-
pia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan krisLnuskon moninaisuus ja erityisesL protestangsuus osana krisL-
nuskoa. Opetuksessa tutustutaan MarLn Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina. 
Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramenOeihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toi-
mintaan. Opetuksessa tarkastellaan RaamaOua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen eri-
tyispiirteitä ja vertauskuvallisuuOa. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkityk-
seen krisLnuskossa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen krisLllisyyden merkitystä krisLnuskon kehiOymiselle 
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, Leteen ja 
kulOuurin kanssa sekä tarkastellaan krisLnuskon näkymistä populaarikulOuurissa. Opetuksessa syvennetään 
Letoja kirkkovuodesta, elämänkaaren krisLllisistä rituaaleista sekä niihin liiOyvästä moninaisesta tapakult-
tuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen 
liiOyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.   

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen 
pyhä. Tutustutaan alustavasL juutalaisuuOa, krisLnuskoa ja islamia yhdistäviin profeeOoihin, pyhiin paikkoi-
hin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun 
lähialueilla vaikuOavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja 
katsomuksellista nykyLlaa ja sen taustaa sekä uskonnoOomuuOa. AlustavasL tutustutaan ekumeniaan ja 
uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulOuurista otetuilla ajankohtaisilla esi-
merkeillä.  

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan krisLnuskon tärkeimpiä eegsiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rak-
kauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön eLikkaa krisLnuskossa ja eri us-
konnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Tes-
tamenLsta valiOujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeuseLikka, YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioiOaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja 
ja hänen toimintansa taustalla vaikuOavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämän-
taidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvoinL. Opetukseen valiOujen sisältöjen tulee 
antaa oppilaalle välineitä eegseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista 
käytävään keskusteluun. 

ORTODOKSINEN USKONTO 
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle. 



 455

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsiOei-
siin. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjes-
sa ja juhlassa.  Perehdytään Vanhan TestamenLn kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta sekä 
Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa 
tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen 
kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liiOyvää symbo-
liikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näky-
minen medioissa koLmaassa ja maailmalla. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvos-
taminen sekä omassa eOä eri uskontojen kulOuureissa.  Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta katolisena 
ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuOaviin uskontoihin ja euroop-
palaiseen uskontokarOaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen krisLlli-
syyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnoOomuuOa elämänkatso-
muksen muotona. Tutustutaan alustavasL ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskon-
non suhteeseen. 

S3 Hyvä elämä: Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden TestamenLn 
sanoma yksilön eegsten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa tois-
ten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eegsiä valintoja ja niiden seurauksia sekä 
vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuk-
sessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän 
kunnioiOaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksi-
lön elämässä. Tutustutaan alustavasL eri uskontojen eegsten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppa-
laisen ihmisoikeuskäsityksen ja krisLllisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapse-
noikeuksien sopimuksen merkityksestä. 

KATOLINEN USKONTO 
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle.  

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsit-
teisiin. Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramengen vieOoon sekä liturgian vietoissa 
käyteOäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotai-
de. Perehdytään Vanhan ja Uuden testamenLn päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri 
lajeihin sekä niiden käyOöön katolisen kirkon elämässä. Opetuksessa käsitellään esimerkkejä Jeesuksen ja 
ihmisten kohtaamisesta. Tutustutaan omaan suojeluspyhään ja oman seurakunnan suojeluspyhään sekä 
joidenkin pyhien ihmisten elämään.   

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden krisLOyjen kohtaamista eri ai-
koina. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnoOomuus. Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja 
erilaiset tavat harjoiOaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa. 
Perehdytään alustavasL juutalaisuuteen, islamiin ja krisLnuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin. Pohditaan 
uskonnonvapauslain vaikutusta uskontojen ja kirkkojen asemaan Suomessa. Tutustutaan ihmisoikeuksiin eri 
uskonnoissa, ekumeeniseen ajaOeluun 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 
katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yh-
teyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käs-
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kyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja paran-
nuksen tekoa sekä niiden seurauksia.  Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioiOami-
nen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eegsten 
opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen. 

ISLAM 
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimäLeto ja islamin opil-
linen perusta. Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradiLon vaikutusta kulOuuriin, arkkitehtuuriin ja isla-
milaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen AnLikin kirjallisuuden ja kom-
mentaarien kauOa. 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 huo-
mioon uskonnollisen kielen erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa 
maailmassa. Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehi-
tyksen näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, krisLnusko ja islam. Perehdy-
tään niitä yhdistäviin profeeOoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden, krisL-
nuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulOuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon Suomessa vaikut-
tavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa ja populaarikulOuurissa 
sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.  

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen eLikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään 
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä synLkäsiOeeseen. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdeOa 
sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. 
Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdeOa, islamilaisia käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden 
elämästä nousevia eegsiä kysymyksiä.  

JUUTALAINEN USKONTO 
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan Tooraan, Tanachiin, perimäLetoon ja juutalaisuu-
den opilliseen perustaan. Perehdytään juutalaisen tradiLon vaikutukseen eurooppalaiseen kulOuuriin ja 
Leteisiin. Opetuksessa tarkastellaan juutalaisuuden pyhiä paikkoja ja niiden merkitystä. Opetukseen vali-
taan juutalaisen perinteen ikäkauteen sopivia uskonnollisia opetuksia ja kertomuksia. Pohditaan uskon ja 
tekojen välistä suhdeOa sekä Tooran erityisasemaa. Perehdytään uskonnollisiin symboleihin ja juutalaisen 
kalenterin juhliin, juutalaisuuden monimuotoisuuteen sekä juutalaisuuteen Suomessa. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, krisLnusko ja islam. Perehdy-
tään uskontoja yhdistäviin henkilöihin, tapahtumiin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin sekä vaikutuk-
seen eurooppalaisessa kulOuurissa. Tarkastellaan erityisesL juutalaisuuden historiaa Euroopassa ja pereh-
dytään oppilaiden lähialueella vaikuOaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja uskontodialogin merkitykseen. Ope-
tuksessa otetaan huomioon uskonnot mediassa ja populaarikulOuurissa ja uskontojen rooli maailmanrau-
han rakentamisessa.  
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S3 Hyvä elämä: Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat juutalaisen eLikan perusteet ja elämän arvo. Perehdy-
tään uskonnollisten käskyjen eli mitzvojen jakoon kielleOyihin ja vaadiOaviin tekoihin. Pohditaan ihmisen ja 
luonnon suhdeOa sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimus. Tutkitaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä, juutalaisen kielen terminologiaa ja sen 
yhdistävää vaikutusta juutalaisessa maailmassa. Opetuksessa tärkeitä sisältöjä ovat juutalaisuuden vaikutus 
arkielämän käyOäytymiseen, myötäelämisen taito ja oppilaiden elämästä nousevat eegset kysymykset. 

14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
 
Oppiaineen tehtävä  

ElämänkatsomusLedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.  Elämän-
katsomusLedossa ihmiset ymmärretään kulOuuriaan 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 kulOuuriperinnön 
vuorovaikutuksen tuloksina. ElämänkatsomusLedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuOaa akLivisesL 
omaan ajaOeluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on keskeistä 
soviOaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajaOelu- ja kokemusmaailma.  

ElämänkatsomusLedon opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvait-
sevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. TavoiOeena on täysivaltainen demo-
kraagnen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasL muuOuvassa maailmassa. Tämä edellyOää elämänkat-
somusLedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulOuurisen yleissivistyksen kartuOamisen li-
säksi eegsen ja kriigsen ajaOelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehiOämistä. Elämänkatsomus-
Ledossa kriignen ajaOelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmoOavana ja Llannetajuisena 
sekä itseään korjaavana. Siihen liiOyy avoin ja pohdiskeleva asenne. 

ElämänkatsomusLeto tukee laaja-alaisen osaamisen kehiOymistä, erityisesL ajaOelun ja oppimaan oppimi-
sen taitoja, kulOuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehLmista ja arjentaito-
ja sekä osallistumista, vaikuOamista ja vastuullisuuOa.  

Vuosiluokilla 3-6 elämänkatsomusLedon opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista ja tukea oppilaiden 
pyrkimystä rakentaa idenLteegään ja elämänkatsomustaan. Opetuksessa keskeistä on tukea oppilaiden 
eegsen ajaOelun taitojen ja kulOuurisen osaamisen kehiOymistä sekä kykyä ilmaista omia näkemyksiään ja 
niiden perusteita. 

Elämänkatsomus0edon opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisältö-
alueet

Laaja-alainen osaaminen, 
johon tavoite liiOyy

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eegsten ajaOelun taito-
jen kehiOymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan 
eegsiä periaaOeita arjen Llanteisiin

S1-S4 L1, L2,L3, L7

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väiOei-
tä ja niiden perusteluita

S1-S4 L1, L4, L5

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suh-
teita ja kehiOää ajaOeluaan  

S1-S3 L1, L4
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Elämänkatsomus0edon tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatuk-
set huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsiOelyssä.   

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. 
Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapauOa ja vastuuta, eri-
tyisesL ajaOelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja normin 
käsiOeisiin. Pohditaan yhdenvertaisuuOa, onnellisuuOa ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen 
eriOelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. 

S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa idenLteegä. Perehdytään suomalaiseen kult-
tuuriin ja kulOuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.  Pohditaan esimerkiksi 
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, Letämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.   Pe-
rehdytään maailman kulOuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen eriOelyä ja 
perustelemista suhteessa eri kulOuureihin ja katsomuksiin.   

S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopi-
muksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokraLan merkityksiä niin 
erilaisissa oppilaan elämään liiOyvissä arkipäivän Llanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdy-
tään lasten oikeuksiin pohLen niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eegstä arvioin-
La niiden konteksLn, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten eriOelyä ja 
perustelemista suhteessa yhteiselämän vaaLmuksiin. 

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin seliOää maailmaa sekä 
pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liiOyviä erilaisia Letokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia 

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista 
ihmisistä ja luonnosta  

S1-S3 L3, L7

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, euroop-
palaiseen ja maailman kulOuuriperintöön sekä hahmot-
tamaan kulOuurista moninaisuuOa ilmiönä.

S2-S4 L2, L4, L5

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja 
kulOuurista yleissivistystään  

S1-S4 L1, L2

T7 ohjata oppilasta suunniOelemaan ja arvioimaan 
omaa katsomuksellista oppimistaan  

S1- S4 L1, L2, L5

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja 
kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanoOoja

S1- S3 L2, L7

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen 
ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeuse-
Likkaa, erityisesL lapsen oikeuksia 

S3 L2, L3

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloiOeellisesL ja vas-
tuullisesL omassa ympäristössään

S1-S4 L5, L6, L7
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luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuuOa sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten 
eriOelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen. 

Elämänkatsomus0edon oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  
Työtapojen valinnassa oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä on luoda turvallinen ja avoin psyykkinen 
ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Työskente-
lyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehiOymistä. Fyysistä oppimisympäristöä kehitetään erilaiset 
oppimisen ja työskentelemisen tavat huomioon oOavaksi ja joustavasL muunneltavaksi. Yhteisiä, opeOajan 
ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan toiminnallisilla akLviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, 
musiikilla, kuvataiteella ja draamalla. Toiminnallisissa akLviteeteissä otetaan huomioon elinympäristön digi-
talisoituminen. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki elämänkatsomus0edossa vuosiluokilla 3-6 

Oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-
suuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  ElämänkatsomusLeto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvoinLa, 
kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsiOeellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa 
omaa katsomuksellista idenLteegä yhdessä muiden kanssa.  Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesL vuoro-
vaikutus- ja ajaOelutaitojen kehiOymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventy-
miseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.   

Oppilaan oppimisen arvioin0 elämänkatsomus0edossa vuosiluokilla 3-6 

ElämänkatsomusLedon opetuksessa oppimisen arvioinL on ohjaavaa ja kannustavaa. PalauOeella pyritään 
rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen kannalta keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä 
tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen 
tuoOamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kauOa osoiteOu osaaminen. Tärkeää on niiden 
kauOa osoiteOu ilmaisu- ja perustelutaito. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään 
erityisesL huomiota Ledon soveltamiseen sekä ajaOelun ja argumentaaLon kehiOymiseen.   

ElämänkatsomusLedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaan osaamista suh-
teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 
vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää elämänkatsomusLedon valtakunnallisia arvioinLkri-
teereitä.   

Elämänkatsomus0edon arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 
arviota/arvosanaa kahdeksan varten 

Tavoi1eet 

Opetuksen tavoi1eena on

Sisäl-
töalu-
eet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvion ”hyvä” / arvosanan 
kahdeksan osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eegsten 
ajaOelun taitojen kehiOymiselle ja kan-
nustaa oppilasta soveltamaan eegsiä 
periaaOeita arjen Llanteisiin

S1-S4 KäsiOeiden hallinta 
ja soveltaminen

Oppilas osaa seliOää muutamia 
keskeisiä eLikan käsiOeitä ja 
jäsentää niiden avulla joitakin 
elämässä kohtaamiaan eegsiä 
Llanteita.
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14.4.8 HISTORIA       
 
Oppiaineen tehtävä 

Historian opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden historiaLetoisuuOa ja kulOuurien tuntemusta sekä 
kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaaOeet. MenneisyyOä koskevan Ledon avulla 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja 
arvioimaan väiOeitä ja niiden peruste-
luita

S1-S4 VäiOeiden ja perus-
teluiden tunnista-
minen ja arvioinL

Oppilas osaa löytää keskustelus-
ta väiOeitä ja niiden perusteluja 
sekä pohLa perusteluiden asi-
aankuuluvuuOa 

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa 
asioiden välisiä suhteita ja kehiOää ajat-
teluaan

S1, S2, 
S3

PääOelytaidot Oppilas osaa tunnistaa virhe-
pääOelyä ja korjata sen pohjalta 
omaa ajaOeluaan 

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta 
itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta  

S1, S2, 
S3

Vastuullisen toi-
minnan tunteminen

Oppilas osaa kuvata, mitä tar-
koiOaa itsestä, toisista ja luon-
nosta vastuun oOaminen sekä 
kertoa, mitä se tarkoiOaa omas-
sa toiminnassa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suoma-
laiseen, eurooppalaiseen ja maailman 
kulOuuriperintöön sekä hahmoOamaan 
kulOuurista moninaisuuOa ilmiönä

S2, S3, 
S4

Tietojen ja käsiOei-
den hallinta 

Oppilas osaa nimetä ja seliOää 
joitakin kulOuuriin liiOyviä il-
miöitä suomalaisesta, euroop-
palaisesta ja maailman kulOuu-
riperinnöstä. Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhteisön tai yhteis-
kunnan kulOuurisesta moninai-
suudesta

T6  tukea oppilasta rakentamaan kat-
somuksellista ja kulOuurista yleissivis-
tystään

S1-S4 Tietojen ja käsiOei-
den hallinta

Oppilas osaa nimetä joitakin 
katsomusten ja kulOuurien tär-
keimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunniOelemaan ja 
arvioimaan omaa katsomuksellista op-
pimistaan  

S1-S4 Oppimaan oppimi-
sen taidot 

Oppilas osaa aseOaa opiskeluun 
liiOyviä tavoiOeita, pyrkii toimi-
maan tavoiOeiden suunnassa ja 
arvioi niiden toteutumista sekä 
yksin eOä ryhmässä.  

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kat-
somustaan ja kuuntelemaan muiden 
katsomuksellisia kannanoOoja

S1, S2, 
S3 

Vuorovaikutus-tai-
dot ja toiminta 
ryhmän jäsenenä

Oppilas ilmaisee omaa katso-
muksellista ajaOeluaan rakenta-
vasL ja osaa kuunnella toisten 
näkemyksiä ja kannanoOoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n 
yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien 
julistukseen perustuvaa ihmisoikeuse-
Likkaa, erityisesL lapsen oikeuksia 

S3 IhmisoikeuseLikka Oppilas Letää YK:n yleismaail-
mallisen ihmisoikeuksien julis-
tuksen keskeisen sisällön ja osaa 
kertoa esimerkkejä lapsen oi-
keuksista.

T10  rohkaista oppilasta toimimaan 
aloiOeellisesL ja vastuullisesL omassa 
ympäristössään

S1-S4 VaikuOamisen kei-
nojen tunteminen

Oppilas osaa etsiä ja kuvata joi-
takin vastuullisen vaikuOamisen 
keinoja. 
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oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanuOa kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä 
pohLmaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana 
sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten moLiveja. Tarkoituksena on tukea oppi-
laiden idenLteeLn rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan akLivisiksi ja erilaisuuOa ymmärtäviksi yh-
teiskunnan jäseniksi. 

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuoOaman Ledon kriigseen käsiOelyyn ja 
historiallisen lähdeaineiston uloOuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi historiantutkimuksen lähtö-
kohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan mahdollisimman luoteOava kuva saatavilla ole-
van todistusaineiston perusteella. Opetuksen tavoiOeena on kehiOää historian teksLtaitoja: taitoa lukea ja 
analysoida menneisyyden toimijoiden tuoOamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta 
ja merkityksestä. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiaLedon tulkinnallisuuOa ja moniperspekLivisyyOä sekä seliOämään 
historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuuOa. Historianopetus auOaa oppilaita tunnista-
maan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojänniOeitä ja niissä tapahtuneita muutoksia eri aikoina.  

Vuosiluokilla 4-6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyOää oppilaat historiallisen Ledon luonteeseen, 
Ledon hankkimiseen sekä peruskäsiOeisiin. Pyrkimyksenä on heräOää oppilaiden kiinnostus mennyOä ai-
kaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen ope-
tuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä työtapoja.  

Historian opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 4-6 
  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisältö-
alueet

Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta Ledonalana ja idenL-
teegä rakentavana oppiaineena

S1-S5 L1-L7

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 johdaOaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä S1-S5 L1, L2, L4, 
L5, L7

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiaLedon tulkinnallisuuden S1-S5 L1, L2, L4-
L7

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 auOaa oppilasta hahmoOamaan erilaisia tapoja jakaa historia ai-
kakausiin sekä käyOämään niihin liiOyviä historiallisia käsiOeitä 

S1-S5 L1, L2, L3

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan moLiveja S1-S5 L2-L4, L6, 
L7

T6 johdaOaa oppilasta hahmoOamaan erilaisia syitä ja seurauksia 
historian tapahtumille ja ilmiöille

S1-S5 L2, L4,L7

T7 auOaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhtei-
sön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat 
voineet tarkoiOaa eri asioita eri ihmisille 

S1-S5 L1-L7



 462

Historian tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista. Historian opiskelu on hyvä aloiOaa pereh-
tymällä historian Ledon luonteeseen oppilaan suvun tai lähiyhteisön menneisyyden avulla. Keskeisissä sisäl-
töalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. 
Sisältöalueet voidaan käsitellä joko kronologisesL tai temaagsesL. 

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaa0on synty: Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaaLoissa ja 
metsästyskulOuuriin sekä maanviljelykulOuurin murrokseen ja sivilisaaLon syntyyn. 
  
S2 Vanha aika ja an0ikin perintö: Paneudutaan demokraLan orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteis-
kuntaan. AikakauOa tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuOamisen näkökulmasta. 

S3 Keskiaika: Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulOuurisiin yhtäläisyyksiin 
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen 
aikaan ja Ruotsin yhteyteen. 

S4 Uuden ajan murrosvaihe: Tutustutaan Leteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muu-
toksiin. 

S5 Suomi osana Ruotsia: Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla. 
  
Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 4-6  

Oppiaineen tavoiOeiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja, esimerkiksi eri-
laisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. TavoiOeena on vahvistaa oppilaiden histo-
rian teksLen ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen tekemistä itsenäisesL ja toisten kanssa. 
Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista Letoa erilaisissa oppimisympäristöissä Leto- ja viesLntä-
tekniikkaa hyödyntäen. Historia oppiaineena sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden kanssa.  

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 4-6  

Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään tulkintoja, 
vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankiOua Letoa sekä suullisesL eOä kirjallisesL. 
TeksLen ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä käyteOyjä käsiOeitä.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 historiassa vuosiluokilla 4-6  

Historian opetuksessa oppimisen arvioinL on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. PalauOeella pyritään roh-
kaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia tulkintojaan. Arvioin-
nissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuoOamisen tavat sekä muun tekemisen ja 

T8 harjaannuOaa oppilasta hahmoOamaan jatkuvuuksia historiassa S1-S5 L1, L2, L4, 
L7

Historiallisen 0edon käy1äminen

T9 ohjata oppilasta esiOämään muutoksille syitä S1-S5 L1, L2, L4

T10 ohjata oppilasta seliOämään, miten tulkinnat saaOavat muuOua 
uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

S1-S5 L1-L7

T11 ohjata oppilasta seliOämään ihmisen toimintaa S1-S5 L2-L4, L6, 
L7
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ilmaisumuotojen kauOa osoiteOu osaaminen. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityi-
sesL huomiota Ledon soveltamiseen ja historiallisen ajaOelun kehiOymiseen. 

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi kunkin oppilaan osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-
kan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää historian valtakunnallisia arvioinLkriteereitä. Opintojen 
edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroi-
tuminen kulOuuriympäristöön, aikaperspekLivin hahmoOaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian mer-
kityksen oivaltaminen ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.   

Historian arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosa-
naa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
historiassa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnos-
tumaan historiasta Ledona-
lana ja idenLteegä rakenta-
vana oppiaineena

S1-S5 MoLvaaLon kehiOymistä ei käytetä ar-
vosanan muodostamisen perusteena. 
Oppilaita ohjataan pohLmaan kokemuk-
siaan osana itsearvioinLa.

Tiedon hankkiminen men-
neisyydestä

T2 johdaOaa oppilasta tun-
nistamaan erilaisia historian 
lähteitä

S1-S5 Historian Letoläh-
teiden tunnistami-
nen

Oppilas osaa ohjatusL etsiä historiaLe-
toa erilaisista Letolähteistä.

T3 ohjata oppilasta havait-
semaan historiaLedon tul-
kinnallisuuden

S1-S5 HistoriaLedon tul-
kinnallisuuden ha-
vaitseminen

Oppilas osaa eroOaa toisistaan faktan ja 
tulkinnan. 

Historian ilmiöiden ymmär-
täminen

T4 auOaa oppilasta ymmär-
tämään erilaisia tapoja jakaa 
historia aikakausiin sekä 
käyOämään niihin liiOyviä 
historiallisia käsiOeitä

S1-S5 Kronologian ym-
märrys 

Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan 
liiOyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa 
antaa esimerkkejä eri aikojen yhteis-
kunnille ja aikakausille ominaisista piir-
teistä.

T5 ohjata oppilasta ymmär-
tämään ihmisen toiminnan 
moLiveja 

S1-S5 Historiallinen em-
paLa 

Oppilas pystyy eläytymään menneen 
ajan ihmisen asemaan ja nimeämään 
tämän toiminnan moLiveja.

T6 johdaOaa oppilasta hah-
moOamaan erilaisia syitä ja 
seurauksia historian tapah-
tumille ja ilmiöille

S1-S5 Syy- ja seuraussuh-
teiden hahmoOa-
minen historiassa 

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esi-
merkkejä historian ilmiöiden syy- ja seu-
raussuhteista. 
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Oulun kris0llisen koulun Historia -oppimäärän vuosiluokkastetut tavoi1eet ja keskeiset sisältöalueet vuo-
siluokilla 5–6 

T7 auOaa oppilasta tunnis-
tamaan muutoksia oman 
perheen tai yhteisön histo-
riassa sekä ymmärtämään, 
miten samat muutokset ovat 
voineet tarkoiOaa eri asioita 
eri ihmisille

S1-S5 Muutoksen hah-
moOaminen 

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 harjaannuOaa oppilasta 
hahmoOamaan jatkuvuuksia 
historiassa

S1-S5 Jatkuvuuden tun-
nistaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöi-
den jatkuvuudesta eri aikakaudesta toi-
seen.

Historiallisen 0edon käyt-
täminen

T9 ohjata oppilasta esiOä-
mämään muutoksille syitä

S1-S5 Syy- ja seuraus-suh-
teen kuvaileminen

Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään 
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja seu-
raussuhteita. 

T10 ohjata oppilasta seliOä-
mään, miten tulkinnat saat-
tavat muuOua uusien lähtei-
den tai tarkastelutapojen 
myötä

S1-S5 Tulkintojen seliOä-
minen

Oppilas osaa seliOää joidenkin esimerk-
kien avulla, miksi sama tapahtuma tai 
ilmiö voidaan tulkita eri tavoin. 

T11 ohjata oppilasta seliOä-
mään ihmisen toimintaa

S1–S5 Ihmisen toiminnan 
seliOäminen

Oppilas osaa esiOää käsiteltävästä asias-
ta kertomuksen siten, eOä hän seliOää 
tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden 
kannalta.

HISTORIA: VUOSILUOKKA 5-6

Opetuksen tavoit-
teet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet

Laaja-alai-
nen osaami-
nen
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T1 Ohjata oppilasta 
kiinnostumaan histo-
riasta 0edonalana ja 
iden0teeZä rakenta-
vana oppiaineena. 

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty 
• Varhaiset sivilisaatiot. Perehdytään sellaisiin ilmiöihin, joiden 

pohjalta länsimaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehittyminen on 
alkanut.  

• Opetettavia asioita esim. Varhaiset keksinnöt, muutos metsästä-
jä-keräilijäyhteisöistä maanviljelyskyliksi ja kauppakaupungeik-
si varhaisissa korkeakulttuureissa. 

• Raamatun historian hyödyntäminen opetuksessa

L1-L7

T2 Johda1aa oppilasta 
tunnistamaan erilaisia 
historian lähteitä. 

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaa0on synty 
• Suomen esihistoria ja ensimmäiset asu1ajat 
• Arkeologisiin lähteisiin tutustuminen ja tulkintojen tekeminen nii-

den pohjalta menneisyydestä 
• Omien sukujuurien ja perimä0edon huomioiminen 
• Kierikkikeskukseen, Turkansaareen, Pohjois-Pohjanmaan museoon 

tutustuminen

L1, L2, L4, 
L5, L7 

T3 Ohjataan oppilasta 
havaitsemaan historia-
0edon tulkinnallisuus

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaa0on synty  
• Historiaa elävöi1äviä ei-kirjallisia lähteitä hyödyntämällä mo0vaa-

0o mahdollista herä1ää myös myöhemmän historian opetuksen 
yhteydessä 

• Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen historiassa

L1, L2, L4, L7

T4 Au1aa oppilasta 
hahmo1amaan erilai-
sia tapoja jakaa histo-
ria aikakausiin sekä 
käy1ämään niihin liit-
tyviä historiallisia kä-
si1eitä

S2 Vanha aika ja an0ikin kul1uurinen ja aineellinen perintö 
• Perehtyminen sellaisiin ilmiöihin, joiden pohjalta länsimaisen kult-

tuurin ja yhteiskunnan kehi1yminen on alkanut nykypäivää muis-
tu1avaksi 

• Opete1avina asioina esimerkiksi An0ikin aa1eet ja taide Kreikassa 
ja Roomassa, viikinkiajan jäänteet Pohjoismaissa/ Suomessa

L1, L3, L3

T5 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään ihmisen 
toiminnan mo0iveja

S3 Keskiaika 
• Keskiaika Euroopassa 
• Tutustutaan kirjallisiin ja kuvallisiin lähteisiin, joita on saatavilla 

keskiajalta läh0en ja joiden pohjalta mahdollista tehdä tulkintoja 
menneisyydestä

L2-L4, L6, L7

T6 Johda1aa oppilasta 
hahmo1amaan eri 
syitä ja seurauksia his-
torian tapahtumille ja 
ilmiöille

S3 Keskiaika 
• Keskiaika Pohjoismaissa 
• Mikrohistoriallinen lähetysmistapa, historian merkitys oppilaan 

omassa elinympäristössä 
• Opete1avina asioina esimerkiksi Kastellin linnakkeen olemassaolo 

ja merkitys Oululle

L2, L4, L5

T7 Au1aa oppilasta 
tunnistamaan muutok-
sia oman perheen tai 
yhteisön historiassa 
sekä ymmärtämään, 
miten samat muutok-
set ovat voineet tar-
koi1aa eri asioita eri 
ihmisille

S4 Uuden ajan murros ja muutos 
• Valistus, renessanssi, reformaa0o ja löytöretket 
• Perehtyminen sellaisiin ilmiöihin, joiden pohjalta länsimainen kult-

tuuri on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi 
• KriiZsen aja1elun ja lähdekri0ikin merkitys 
• Opete1avina asioina esimerkiksi muutokset 0eteessä, taiteessa ja 

uskomuksissa, uskon ja 0eteen välisen maailmankuvan erot

L1-L7
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14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI       

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua akLivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yriOe-
liäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuuOa ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa 
kunnioiOavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokraLan arvojen ja periaaOeiden mukaan.  Oppiaineen 

T8 Harjaannu1aa oppi-
lasta hahmo1amaan 
jatkuvuus historiassa

S3 Keskiaika 
• Keskiaika Pohjoismaissa 
• Mikrohistoriallinen lähetysmistapa, historian merkitys oppilaan 

omassa elinympäristössä 
• Opete1avina asioina esimerkiksi Kastellin linnakkeen olemassaolo 

ja merkitys Oululle 
S4 Uuden ajan murros ja muutos 
• Kustaa Vaasan aika, kris0nuskon leviäminen Suomessa 
• Pohjois-Pohjamaan kytkeytyminen län0sen rannikkoseudun  piiriin 

Limingan emäpitäjän, Oulun kaupungin ja muiden rannikkokau-
punkien perustamisen myötä

L1, L2, L4, L7

T9 Ohjata oppilasta 
esi1ämään muutoksille 
syitä

S4 Uuden ajan murros ja muutos 
• Valistus, renessanssi, reformaa0o ja löytöretket 
• Perehtyminen sellaisiin ilmiöihin, joiden pohjalta länsimainen kult-

tuuri on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi 
• KriiZsen aja1elun ja lähdekri0ikin merkitys 
• Opete1avina asioina esimerkiksi muutokset 0eteessä, taiteessa ja 

uskomuksissa, uskon ja 0eteen välisen maailmankuvan erot

L1, L2, L4

T10 Ohjata oppilasta 
seli1ämään, miten ja 
miksi tulkinnat saa1a-
vat muu1ua uusien 
lähteiden tai tarkaste-
lutapojen mylötä

S4 Uuden ajan murros ja muutos 
• Valistus, renessanssi, reformaa0o ja löytöretket 
• Perehtyminen sellaisiin ilmiöihin, joiden pohjalta länsimainen kult-

tuuri on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi 
• KriiZsen aja1elun ja lähdekri0ikin merkitys 
• Opete1avina asioina esimerkiksi muutokset 0eteessä, taiteessa ja 

uskomuksissa, uskon ja 0eteen välisen maailmankuvat erot 
• Erilaisten menetelmien nostaminen esiin, minkä pohjalta voidaan 

tehdä tulkintoja menneisyydestä 
• Eläytyminen, miksi-kysymysten poh0minen, havainnoin0 
• Menetelmien tuntemus edistää tunnetaitojen kehi1ymistä ja histo-

rialle tyypillisten laajojen aihekokonaisuuksien syvempää ymmär-
tämistä

L1, L7,

T11 Ohjata oppilasta 
seli1ämään ihmisen 
toimintaa

S4 Uuden ajan murros ja muutos 
• Muutokset 0eteessä, taiteessa ja uskomuksissa, uskon ja 0eteen 

välisen maailmankuvan erot 
• Erilaisten menetelmien nostaminen esiin, minkä pohjalta voidaan 

tehdä tulkintoja menneisyydestä 
• Eläytyminen, miksi-kysymysten poh0minen, havainnoin0 
• Menetelmien tuntemus edistää tunnetaitojen kehi1ymistä ja histo-

rialle tyypillisten laajojen aihekokonaisuuksien syvempää ymmär-
tämistä

L2- L4, L6, L7
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tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista Ledollinen perusta 
sekä rohkaista oppilaita kehiOymään oma-aloiOeisiksi 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 kriigsesL 
erityyppisten toimijoiden tuoOamaa Letoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan Llanteissa. Oppilaita kan-
nustetaan osallistumaan sekä toimimaan akLivisesL ja rakentavasL erilaisissa Llanteissa ja yhteisöissä. Heitä 
ohjataan ymmärtämään, eOä 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 
perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa. Oppilaat harjoiOelevat päätöksentekoa ja 
vaikuOamisessa tarviOavia taitoja kouluyhteisössä sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus 
vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yriOäjyyOä sekä eri ammaOeja kohtaan. Oppilaat tu-
tustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluOamisen perusasioihin.  

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 4-6 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisältö-
alueet

Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja 
yhteiskuntaopista Ledonalana

S1-S4

T2 tukea oppilasta harjaannuOamaan eegstä arvioinLkykyään liit-
tyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyk-
siin

S1-S4

Yhteiskunnassa tarvi1avien 0etojen ja taitojen omaksuminen sekä 
yhteiskunnallinen ymmärrys 

T3 ohjata oppilasta hahmoOamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yh-
teisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon mer-
kityksen sekä hahmoOamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaaOeita 

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 yriOäjyyden merkityksen 
lähiyhteisössään 

S1, S4 L3, L4, L6, 
L7 

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, eOä eri toimijoiden tuoOamaan 
yhteiskunnalliseen Letoon liiOyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoi-
tusperiä 

S1-S3 L1, L2, L4 

Yhteiskunnallisen 0edon käy1äminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoiOelemaan demokraagsen vaikuOami-
sen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasL eri mielipiteistä

S1, S3 L2,L6, L7 

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalin-
tojen perusteita sekä harjoiOelemaan niihin liiOyviä taitoja

S1, S4  L3, L4
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Yhteiskuntaopin tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista. 

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja 
muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuOaa lähiyhteisön turvallisuu-
teen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammaOeihin, omaan rahan käyOöön ja talouden 
hoitoon sekä vastuulliseen kuluOamiseen arjen Llanteissa.  

S2 DemokraaZnen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demo-
kraagsen toiminnan arvoja ja perusperiaaOeita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuuOa. 
Tutustutaan Suomen eri kulOuureihin ja vähemmistöryhmiin. 

S3 Ak0ivinen kansalaisuus ja vaiku1aminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraagsen 
vaikuOamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osal-
listuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä 
taloudellisessa toiminnassa.  Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa. 

S4 Taloudellinen toiminta: Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyt-
töön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluOamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön Llan-
teiden kauOa paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden 
tuoOajiin.  

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 4-6  

Yhteiskuntaopin tavoiOeiden kannalta on keskeistä käyOää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja toiminnal-
lisia työtapoja Ledon luomisessa, kuten simulaaLoita, opetuskeskusteluja, väiOelyitä ja draamaa.  Niiden 
kauOa harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuOamista lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harras-
tuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat 
osallistumisen harjoiOelemisen kannalta erityisen tärkeitä. Tieto- ja viesLntätekniikan käyOö tarjoaa luonte-
van keinon yhteiskuntaa koskevan Ledon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6  

Oppiaineen tavoiOeiden 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 erityisesL yhteiskuntaa ja talouOa koskevan Ledon etsimisessä, ymmär-
tämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppi-
laita kannustetaan osallisuuteen ja keskusteluun. Oppiaineen käsiOeellinen luonne otetaan huomioon 
avaamalla ja konkreLsoimalla siinä käyteOäviä keskeisiä käsiOeitä.  

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoiOe-
lemaan median käyOöä turvallisella ja yhteiskunnallisesL Ledostaval-
la tavalla 

S1, S3 L3, L4, L5, 
L7
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Oppilaan oppimisen arvioin0 yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6  

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palauOeella oppilaita ohjataan ja kannustetaan toimimaan akLi-
visesL ja rakentavasL omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan Leto-
ja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesL erilaisia toiminnan ja tuoOamisen tapoja. Huo-
miota kiinnitetään yhteiskunnallisten Letojen ja taitojen hallintaan.  

Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-
kan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arvioinLkriteereitä.  Opin-
noissa edistymisen kannalta on keskeistä, eOä oppilas hahmoOaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä 
näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuOamismahdollisuutensa ja vastuunsa Ledostaen.  

Yhteiskuntaopin arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi 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 yhteiskuntaopis-
ta Ledonalana 

S1-S4 MoLvaaLon kehiOymistä ei käytetä 
arvosanan muodostamisessa. Oppilai-
ta ohjataan pohLmaan kokemuksiaan 
osana itsearvioinLa.  

T2 tukea oppilasta harjaan-
nuOamaan eegstä arvioinL-
kykyään liiOyen erilaisiin in-
himillisiin, yhteiskunnallisiin 
ja taloudellisiin kysymyksiin

S1-S4 Eegstä arvioinLkykyä ei käytetä arvo-
sanan muodostamisen periaaOeena. 
Oppilaita ohjataan pohLmaan koke-
muksiaan osana itsearvioinLa.  

Yhteiskunnassa tarvi1avien 
0etojen ja taitojen omak-
suminen sekä yhteiskunnal-
linen ymmärrys 

T3 ohjata oppilasta hahmot-
tamaan itsensä yksilönä ja 
erilaisten yhteisöjen jäsene-
nä, ymmärtämään ihmisoi-
keuksien ja tasa-arvon merki-
tyksen sekä hahmoOamaan 
yhteiskunnan oikeudellisia 
periaaOeita

S1-S3 Yhteisten sääntöjen ja 
tasa-arvon  periaaOei-
den tarkastelu  

Oppilas osaa seliOää yhteisten sääntö-
jen merkityksen ja toimia niiden mu-
kaisesL. 
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoi-
keudet ovat tärkeitä ja mihin oikeus-
järjestelmää tarvitaan.  

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 käyOää vaikuOamisen välineenä. 



 470

Oulun kris0llisen koulun Yhteiskuntaoppi -oppimäärän vuosiluokkastetut tavoi1eet ja keskeiset sisältö-
alueet vuosiluokilla 4–6 

T5 ohjata oppilasta oivalta-
maan työnteon ja yriOäjyy-
den merkityksen lähiyhtei-
sössään  

S1, S4 Työnteon ja yriOäjyy-
den merkityksen tar-
kastelu 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä työn-
teon ja yriOäjyyden merkityksestä 
perheen toimeentulon lähteenä ja yh-
teiskunnan toimivuuden perustana. 

T6 tukea oppilasta ymmär-
tämään, eOä eri toimijoiden 
tuoOamaan yhteiskunnalli-
seen Letoon liiOyy erilaisia 
arvoja, näkökulmia ja tarkoi-
tusperiä 

S1-S3 Erilaisten arvojen, nä-
kökulmien ja tarkoitus-
perien hahmoOaminen 

Oppilas osaa seliOää esimerkkien avul-
la, eOä eri toimijoiden tuoOamaan 
yhteiskunnalliseen Letoon liiOyy eri-
laisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitus-
periä. 

Yhteiskunnallisen 0edon 
käy1äminen ja soveltami-
nen 

T7 kannustaa oppilasta har-
joiOelemaan demokraagsen 
vaikuOamisen perustaitoja 
sekä keskustelemaan raken-
tavasL eri mielipiteistä

S2, S3 Demokraagsen vaikut-
tamisen perustaitojen 
sekä yhteisössä toimi-
misen Letojen ja taito-
jen soveltaminen käy-
tännössä

Oppilas osaa soveltaa demokraagses-
sa yhteisössä toimimisen periaaOeita 
ja taitoja, kuten kuuntelemista, kantaa 
oOamista, sopeutumista enemmistö-
päätöksiin sekä vaikuOamista lähiyh-
teisössä.

T8 tukea oppilasta ymmär-
tämään oman rahankäytön ja 
kulutusvalintojen perusteita 
sekä harjoiOelemaan niihin 
liiOyviä taitoja  

S1, S4 Rahankäytön ja kulu-
tusvalintojen perustei-
den soveltaminen 

Oppilas osaa perustella omaan rahan-
käyOöönsä sekä kuluOamiseen liiOyviä 
ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, mil-
laisia muihin ihmisiin sekä ympäris-
töön uloOuvia vaikutuksia hänen ku-
luOamispäätöksillään on. 

T9 kannustaa oppilasta osal-
listumaan erilaisten yhteisö-
jen toimintaan ja harjoiOe-
lemaan median käyOöä tur-
vallisella ja yhteiskunnallises-
L Ledostavalla tavalla

S1, S3 Mediataidot Oppilas osaa käyOää mediaa yhteis-
kunnallisen ajaOelun ja toiminnan vä-
lineenä sekä pohLa sen käyOämiseen 
liiOyviä turvallisuusnäkökulmia. 
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YHTEISKUNTAOPPI: VUOSILUOKKA 4 - 6

Opetuksen tavoit-
teet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet

Laaja-alai-
nen osaa-
minen

T1 Ohjata oppilasta 
kiinnostumaan ympä-
röivästä yhteiskunnas-
ta ja yhteiskuntaopista 
0edonalana

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta 
• MoLvaaLon heräOäminen 
• Sisällöt liitetään oppilaan elämänpiiriin, harrastuksin ja ko-

kemuksiin 
• Yhteydet muissa oppiaineissa käsiteltäviin ilmiöihin ja aihei-

siin

T2 Tukea oppilasta 
harjaannu1amaan 
eeZstä arvioin0kyky-
ään lii1yen erilaisiin 
inhimillisiin, yhteis-
kunnallisiin ja taloude-
lisiin kysymyksiin

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta 
• MoLvaaLon heräOäminen 
• Sisällöt liitetään oppilaan elämänpiiriin, harrastuksin ja kokemuksiin 
• Yhteydet muissa oppiaineissa käsiteltäviin ilmiöihin ja aiheisiin 
• Vahvistetaan oppilaiden eegstä arvioinLkykyä huomioiden oppilai-

den ikä, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet 
• Ajankohtaisten tapahtumien ja uuLsten hyödyntäminen opetukses-

sa

T3 Ohjata oppilasta 
hahmo1amaan itsensä 
yksilönä ja erilaisten 
yhteisöjen jäsenenä, 
ymmärtämään ihmi-
soikeuksien tasa-arvon 
merkityksen sekä 
hahmo1amaan yhteis-
kunnan oikeudellisia 
periaa1eita 

S2 DemokraaZnen yhteiskunta 
• YhteisöajaOelun opetus yksilön ja perheen tasolta yhteiskunnan 

tasolle 
• DemokraLan, tasa-arvon ja yhteisten sääntöjen periaaOeiden tar-

kastelu 
• Vähemmistöihin tutustuminen 
• Oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi soveltuva aihe on 

esimerkiksi ihmisoikeudet

L2, L3, L5, L7

T4 Ohjata oppilasta 
tarkastelemaan me-
dian roolia ja merkitys-
tä omassa arjessa ja 
yhteiskunnassa

S2 DemokraaZnen yhteiskunta 
• YhteisöajaOelun opetus yksilön ja perheen tasolta yhteiskunnan 

tasolle 
• DemokraLan, tasa-arvon ja yhteisten sääntöjen periaaOeiden tar-

kastelu 
• Vähemmistöihin tutustuminen 
• Oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi soveltuva aihe on 

esimerkiksi ihmisoikeudet 
• Monilukutaitojen harjoiOelu ajankohtaisia tapahtumia seuraamalla 
• Median rooliin tutustuminen 
• Mainonnan kriignen tarkastelu

L2, L4, L5
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T5 Ohjata oppilasta 
oivaltamaan työnteon 
ja yri1äjyyden merki-
tys lähiyhteisössään

S3 Ak0ivinen kansalaisuus ja vaiku1aminen 
• Työnteon merkitys 
• Erityisenä painopisteenä yriOäjyyskasvatus 
• Koulun ja kodin sekä sidosryhmien välisten yhteistyömahdollisuuk-

sien hyödyntäminen 
• YriOäjyys soveltuu oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi 

S4 Taloudellinen toiminta 
• KuluOajan käsiOeeseen ja yhteiskunnalliseen rooliin tutustuminen 
• Rahankäytön eLikka ja perusteet 
• Säästämisen merkitys 
• Soveltuu oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi, aiheena 

esimerkiksi kestävä kehitys

L3, L4, L6, L7

T6 Tukea oppilasta 
ymmärtämään, e1ä eri 
toimijoiden tuo1a-
maan yhteiskunnalli-
seen 0etoon lii1yy 
erilaisia arvoja, näkö-
kulmia ja tarkoituspe-
riä

S2 DemokraaZnen yhteiskunta 
• YhteisöajaOelun opetus yksilön ja perheen tasolta yhteiskunnan 

tasolle 
• DemokraLan, tasa-arvon ja yhteisten sääntöjen periaaOeiden tar-

kastelu 
• Vähemmistöihin tutustuminen 
• Oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi soveltuva aihe on 

esimerkiksi ihmisoikeudet 
• Monilukutaitojen harjoiOelu ajankohtaisia tapahtumia seuraamalla 
• Median rooliin tutustuminen 
• Mainonnan kriignen tarkastelu

L1, L2, L4

T7 Kannustaa oppilas-
ta harjoi1elemaan 
demokraaZsen vai-
ku1amisen perustaito-
ja sekä keskustele-
maan rakentavas0 eri 
mielipiteistä

S2 DemokraaZnen yhteiskunta 
• YhteisöajaOelun opetus yksilön ja perheen tasolta yhteiskunnan 

tasolle 
• DemokraLan, tasa-arvon ja yhteisten sääntöjen periaaOeiden tar-

kastelu 
• Vähemmistöihin tutustuminen 
• Oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi soveltuva aihe on 

esimerkiksi ihmisoikeudet 
• Monilukutaitojen harjoiOelu ajankohtaisia tapahtumia seuraamalla 
• Median rooliin tutustuminen 
• Mainonnan kriignen tarkastelu 

S3 Ak0ivinen kansalaisuus ja vaiku1aminen 
• Työnteon merkitys 
• Erityisenä painopisteenä yriOäjyyskasvatus 
• Koulun ja kodin sekä sidosryhmien välisten yhteistyömahdollisuuk-

sien hyödyntäminen 
• YriOäjyys soveltuu oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi 
• Kriigsen ajaOelun opeOelu ajankohtaisiin asioihin, päivänpoliLik-

kaan ja erilaisiin mediatoimijoihin tutustumalla 
• AkLivisen kansalaisen taitojen opeOelu, eegsenä painopisteenä 

vastuullisuus ja osallisuus

L2, L6, L7
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14.4.10 MUSIIKKI 
 
Oppiaineen tehtävä  

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja akLiviseen 
kulOuuriseen osallisuuteen.  Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulOuu-
reissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvis-
taa myönteistä suhdeOa musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus ra-
kentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulOuuriseen monimuotoisuuteen.  

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehit-
tymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan oOamalla 
musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyOävät 
teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajaOelua ja 
oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesL mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, 
säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuoOamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia 
monipuolisesL, mikä edesauOaa heidän ilmaisutaitojensa kehiOymistä. 

T8 Tukea oppilasta 
ymmärtämään oman 
rahankäytön ja kulu-
tusvalintojen perustei-
ta sekä harjoi1ele-
maan niihin lii1yviä 
taitoja

S4 Taloudellinen toiminta 
• KuluOajan käsiOeeseen ja yhteiskunnalliseen rooliin tutustuminen 
• Rahankäytön eLikka ja perusteet 
• Säästämisen merkitys 
• Soveltuu oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi, aiheena 

esimerkiksi kestävä kehitys

L3, L4

T9 Kannustaa oppilas-
ta osallistumaan eri-
laisten yhteisöjen toi-
mintaan ja harjoi1e-
lemaan median käyt-
töä turvallisella ja yh-
teiskunallises0 0edos-
tavalla tavalla

S2 DemokraaZnen yhteiskunta 
• YhteisöajaOelun opetus yksilön ja perheen tasolta yhteiskunnan 

tasolle 
• DemokraLan, tasa-arvon ja yhteisten sääntöjen periaaOeiden tar-

kastelu 
• Vähemmistöihin tutustuminen 
• Oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi soveltuva aihe on 

esimerkiksi ihmisoikeudet 
• Monilukutaitojen harjoiOelu ajankohtaisia tapahtumia seuraamalla 
• Median rooliin tutustuminen 
• Mainonnan kriignen tarkastelu 

S3 Ak0ivinen kansalaisuus ja vaiku1aminen 
• Työnteon merkitys 
• Erityisenä painopisteenä yriOäjyyskasvatus 
• Koulun ja kodin sekä sidosryhmien välisten yhteistyömahdollisuuk-

sien hyödyntäminen 
• YriOäjyys soveltuu oppiaineita yhdistävän ilmiöoppimisen teemaksi 
• Kriigsen ajaOelun opeOelu ajankohtaisiin asioihin, päivänpoliLik-

kaan ja erilaisiin mediatoimijoihin tutustumalla 
• AkLivisen kansalaisen taitojen opeOelu, eegsenä painopisteenä 

vastuullisuus ja osallisuus

L3, L4, L5, L7
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Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesL ja kunnioiOavasL toisten 
kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunneOa ryhmässään. Samalla he toOuvat jäsentämään ai-
empaa Letoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulOuureja. Oppilaiden ymmärrys 
musiikkikäsiOeistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soiOaa, säveltää, liik-
kua ja kuunnella kehiOyvät. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liiOyvää luovaa ja esteegstä ajaOelua edis-
tetään luomalla Llanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuOaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteel-
lisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyOävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyOään yksin tai yh-
dessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liiOyy luontevasL eheyOävään opiskeluun koulun arjessa ja juh-
lassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kaut-
ta. 

Musiikin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 
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Musiikin tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Musiikillisten Letojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soiOaen, kuunnellen, liikkuen, 
improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilas tutus-
tuu musiikkikulOuureihin ja -tyyleihin monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyn-
tävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisältö-
alueet

Laaja-alainen osaaminen, 
johon tavoite liiOyy

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisoinLin 
ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1-S4 L2, L6, L7

Musiikilliset 0edot ja taidot sekä tuo1aminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyOöön ja laula-
miseen sekä kehiOämään keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoigmien soiOotaitoaan musisoivan ryhmän jä-
senenä

S1-S4 L2

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, 
tarinoiden ja tunneLlojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesL 
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 suunniOe-
lemaan ja toteuOamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai 
monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös Le-
to- ja viesLntäteknologiaa käyOäen

S1-S4 L1, L2, L5, L6

Kul1uurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia koke-
muksiaan ja musiikillisen maailman esteegstä, kulOuu-
rista ja historiallista monimuotoisuuOa 

S1-S4 L2

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsiOeitä ja 
musiikin merkintätapojen periaaOeita musisoinnin yh-
teydessä

S1-S4 L4

Hyvinvoin0 ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia 
hyvinvoinLin sekä huolehLmaan musisoinL- ja ääniym-
päristön turvallisuudesta 

S1-S4 L3

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehiOämään musiikillista osaamis-
taan harjoiOelun avulla, osallistumaan tavoiOeiden 
aseOamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa 
tavoiOeisiin.

S1-S4 L1
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S1 Miten musiikissa toimitaan: MusisoinLLlanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä 
toimimiseen. Luontevaa äänenkäyOöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoig-
mien perussoiOotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja 
kuviOelukyvyn monipuolinen kehiOäminen.   

S2 Mistä musiikki muodostuu: MusisoinLLlanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsiOeiden lisäksi musiik-
kikäsiOeiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, soinLväri ja dynamiikka hahmoOamiskyvyn kehiOämiseen. 
Osaamisen kehiOyessä käsiOeitä 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 Letojen lisäksi ope-
tuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöis-
sä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhtei-
söihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri Llanteissa eri aikoina ja aikakausina. 

S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunniOelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulOuureihin, kulOuuri-
perinnön vaalimiseen ja kulOuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesL 
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulOuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansan-
musiikkia. MusisoinLLlanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjel-
mistoon. 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 3-6  

TavoiOeena on luoda pedagogisesL monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset 
musiikilliset työtavat ja vuorovaikutusLlanteet sekä yhteismusisoinL ja muu musiikillinen yhteistoiminta on 
mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajaOeluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri 
sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehiOämään musiikillisia taitojaan. 
OpetusLlanteissa luodaan mahdollisuuksia Leto- ja viesLntäteknologian käyOöön musiikillisessa toiminnas-
sa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulOuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdol-
lisuuksia. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6  

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunniOelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikai-
sempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, opetusväli-
neiden käyOöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, eOä myös oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luo-
daan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin Llanteita sekä vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja 
oma-aloiOeisuuOa. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 musiikissa vuosiluokilla 3-6  

Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palauteOa erityisesL yhteistoiminnan ja 
musiikillisten taitojen harjoiOelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmoOamaan musiikkia ja 
musiikkikäsiOeitä sekä kehiOämään toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen koko-
naisuuteen.  

Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opeOaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-
sessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-
kuvuositodistusta varten opeOaja käyOää musiikin valtakunnallisia arvioinLkriteereitä.  Opinnoissa edisty-
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misen kannalta on keskeistä seurata erityisesL oppilaan yhteismusisoinLtaitojen, käsiOeellisen ajaOelun ja 
oppimaan oppimisen taitojen kehiOymistä. 

Musiikin arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvo-
sanaa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin 
kohteet op-
piaineessa

Arvion ”hyvä” / arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistu-
maan yhteismusisoinLin ja raken-
tamaan myönteistä yhteishenkeä 
yhteisössään

S1-S4 Musiikilliset 
yhteistyö-tai-
dot

Oppilas oOaa huomioon ryhmän muut 
jäsenet yhteismusisoinnissa. 

Musiikilliset taidot ja Ledot sekä 
luova tuoOaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan 
äänenkäyOöön ja laulamiseen 
sekä kehiOämään keho-, rytmi-, 
melodia- ja sointusoigmien soit-
totaitoaan musisoivan ryhmän 
jäsenenä

S1-S4 Laulaminen ja 
soiOaminen 
ryhmän jäse-
nenä

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soit-
toon pyrkien soviOamaan osuutensa osaksi 
musiikillista kokonaisuuOa.  

T3 kannustaa oppilasta keholli-
seen musiikin, kuvien, tarinoiden 
ja tunneLlojen ilmaisuun koko-
naisvaltaisesL liikkuen 

S1-S4 Musiikki-lii-
kunta 
 

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyOää 
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.  

T4 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia ääniympäristön ja musii-
kin elämykselliseen kuunteluun 
sekä ohjata häntä jäsentämään 
kuulemaansa sekä kertomaan sii-
tä

S1-S4 Musiikin 
kuuntelu

Oppilas kuuntelee keskiOyneesL musiikkia 
ja esiOää näkemyksiään kuulemastaan.  

T5 rohkaista oppilasta improvi-
soimaan sekä suunniOelemaan ja 
toteuOamaan pienimuotoisia sä-
vellyksiä tai monitaiteellisia koko-
naisuuksia eri keinoin ja myös Le-
to- ja viesLntäteknologiaa käyt-
täen

S1-S4 Luovan 
musiikillisen 
ajaOelun il-
maiseminen 
eri keinoin

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyOäen 
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisu-
tapoja ja osaa tarviOaessa ohjatusL hyö-
dyntää musiikkiteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.  

Kul1uurinen ymmärrys ja moni-
lukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastele-
maan musiikillisia kokemuksiaan 
ja musiikillisen maailman esteet-
Lstä, kulOuurista ja historiallista 
monimuotoisuuOa 

S1-S4 Musiikin 
merkitysten 
havainnoinL 

Oppilas esiOää näkemyksiä musiikilliseen 
toimintaan liiOyvistä havainnoistaan ja 
kokemuksistaan.  



 479

OULUN KRISTILLISEN KOULUN PAIKALLINEN OSUUS: MUSIIKKI 

Oulun krisLllisen koulun kulOuurikasvatuksen suunnitelma (LIITE) täydentää musiikin opetusta.  

Oulun krisLllisessä koulussa musiikin opetusta toteutetaan koulupäivän aikana tunLopetuksena ja sen jäl-
keisenä aikana kerhoissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Musiikin kerhotoimintaa on tarjolla kysynnän 
mukaan muun muassa kuorona, bändikerhona, digitaalisen musiikin kerhona sekä soiLnrakennuskerhona. 
Kerhotoiminta antaa mahdollisuuksia harrastaa musiikkia myös tunLopetuksen ulkopuolella sekä harjoitella 
esityksiä mm. koulun juhliin ja muihin tapahtumiin. Kerhotoiminnan lisäksi koulumme oppilailla on mahdol-
lisuus saada yksilöopetusta koulullamme vierailevalta soitonopeOajalta. 

Oulun krisLllisen koulun tapahtumissa käy myös esiintyjiä koulun ulkopuolelta. Koululla on oma kasvava ver-
kosto muusikoita sekä muita taiteilijoita, joiden kanssa suunnitellaan kouluun sopivia esityksiä. Esiintymiset 
voivat olla esimerkiksi koulun juhlissa tai yhteisissä aamunavaushetkissä. Oppilaat pääsevät kuuntelemisen 
ja laulamisen lisäksi oOamaan osaa esityksiin esimerkiksi tutustumalla esitystekniikkaan ja soigmiin. Esityk-
sistä otetaan teemoja ja keskustelunavauksia myös tunLopetukseen.  

Oulun krisLllisen koulun arvomaailma tarjoaa toimivan alustan arvokeskusteluille musiikintunneilla. Musiik-
ki sisältää sekä peilaa useita erilaisia arvoja ja asenteita joita on hyvä punnita keskustelemalla yhdessä. Ou-
lun krisLllisessä koulussa hengellinen musiikki on luonnollinen osa musiikin opetuksen ohjelmistoa sekä 
koulun toimintakulOuuria. Musiikin ja sen ympärillä tapahtuvien ilmiöiden objekLivinen tarkastelu on tärkeä 
osa musiikin opetuksen mediakasvatusta. 

T7 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään musiikkikäsiOeitä ja musii-
kin merkintätapojen periaaOeita 
musisoinnin yhteydessä

S1-S4 Musiikin 
merkintä-ta-
pojen ym-
märtämi-nen

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten 
merkintöjen mukaisesL musisoinnin yh-
teydessä.  

Hyvinvoin0 ja turvallisuus musii-
kissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan 
musiikin vaikutuksia hyvinvoinLin 
sekä huolehLmaan musisoinL- ja 
ääniympäristön turvallisuudesta

S1-S4 Välineiden ja 
laiOeiden 
turvallinen 
käyOö

Oppilas käyOää laiOeita ja soigmia oOaen 
huomioon muun muassa äänen ja musii-
kin voimakkuuteen liiOyvät tekijät.  

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehiOämään 
musiikillista osaamistaan harjoit-
telun avulla, osallistumaan tavoit-
teiden aseOamiseen ja arvioimaan 
edistymistään suhteessa tavoiOei-
siin.

S1-S4 Oppimaan 
oppiminen ja 
työskentely-
taidot 

Oppilas aseOaa tavoiOeen musiikillisen 
osaamisensa kehiOämiseksi ja toimii ta-
voiOeen mukaisesL yhteismusisoinnissa.  
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MUSIIKKI: VUOSILUOKKA 3 

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilas-
ta osallistumaan yh-
teismusisoinLin ja 
rakentamaan myön-
teistä yhteishenkeä 
yhteisössään

kuunteleminen  

osallistuminen  

toisten huomioiminen ja kannustaminen  

Letoisuus ympäröivästä äänimaailmasta  

ohjataan oppilasta soviOamaan oma osuutensa musiikilliseen 
kokonaisuuteen

L2, L6, L7

Musiikilliset 0edot ja 
taidot sekä luova 
tuo1aminen

T2 ohjata oppilasta 
luontevaan äänen-
käyOöön ja laulami-
seen sekä kehiOä-
mään keho-, rytmi-, 
melodia- ja soin-
tusoigmien soiOo-
taitoaan musisoivan 
ryhmän jäsenenä

oman äänen käyOäminen: oikea lauluasento, rohkea äänen-
käyOö, äänenavaukset  

kaanonit 

kehosoigmet  

rytmi-, melodia- ja sointusoigmet, myös bändisoigmiin tutus-
tuminen  

onnistumisen kokemukset

L2

T3 kannustaa oppilas-
ta keholliseen musii-
kin, kuvien, tarinoi-
den ja tunneLlojen 
ilmaisuun kokonais-
valtaisesL liikkuen

monipuolisia ilmaisuharjoituksia ja rohkaiseminen omaan ilmai-
suun  

kuvat ja tarinat lähteenä tai tuotoksena

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia ää-
niympäristön ja 
musiikin elämykselli-
seen kuunteluun sekä 
ohjata häntä jäsen-
tämään kuulemaansa 
sekä kertomaan siitä.

ääniympäristön tutkiminen ja luominen  

ohjaOu kuuntelu  

kertominen musiikista: omat kokemukset, tuntemukset ja mieli-
piteet ja niiden perusteleminen  

konserLt ja työpajat

L2, L5
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T5 rohkaista oppilas-
ta improvisoimaan 
sekä suunniOele-
maan ja toteuOa-
maan pienimuotoisia 
sävellyksiä tai moni-
taiteellisia kokonai-
suuksia eri keinoin ja 
myös Leto- ja viesLn-
täteknologiaa käyt-
täen

improvisoinL yksin ja yhdessä  

pienimuotoisten sävellysten tuoOaminen improvisoinnin pohjal-
ta  

esiintymisten mahdollistaminen  

teknologian monipuolinen hyödyntäminen, esim. valmiit taustat  

musiikkiohjelmien käyOäminen  

omat sävellyskokeilut  

tuotoksien tallentaminen (ääni, kuva)

L1, L2, L5, L6

Kul1uurinen ymmär-
rys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
musiikillisia koke-
muksiaan ja musiikil-
lisen maailman es-
teegstä, kulOuurista 
ja historiallista mo-
nimuotoisuuOa

käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja 
musiikin tekemisestä eri Llanteissa  

lastenmusiikki, yhteislaulut, kansanmusiikki, laululeikit 

etsitään yhteyksiä eri oppiaineisiin  

musiikki oppilaiden omissa kulOuureissa 

yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

L2, L5

T7 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
musiikkikäsiOeitä ja 
musiikin merkintäta-
pojen periaaOeita 
musisoinnin yhtey-
dessä

käsiOeitä ja merkintätapoja kuuntelun ja toimimisen kauOa, 
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musii-
killisia tapahtumia  

oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista  

rytmi, melodia, harmonia, muoto, soinLväri, dynamiikka  

kappaleiden rakenteisiin tutustuminen

L4

Hyvinvoin0 ja turval-
lisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musii-
kin vaikutuksia hyvin-
voinLin sekä huoleh-
Lmaan musisoinL- ja 
ääniympäristön tur-
vallisuudesta

huomioidaan toiset  

oman toimintatavan löytäminen ryhmässä  

välineiden ja soigmien asianmukainen käyOäminen  

posiLivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta ja 
tuoOamisesta  

musiikin synnyOämien tunneLlojen Ledostaminen  

kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri Llan-
teissa

L3

Oppimaan oppimi-
nen musiikissa
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T9 ohjata oppilasta 
kehiOämään musiikil-
lista osaamistaan 
harjoiOelun avulla, 
osallistumaan tavoit-
teiden aseOamiseen 
ja arvioimaan edis-
tymistään suhteessa 
tavoiOeisiin

kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen  

opetellaan aseOamaan pieniä tavoiOeita ja arvioimaan niiden 
toteutumista  

musiikkiesitysten valmistaminen

L1
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MUSIIKKI: VUOSILUOKKA 4 

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilas-
ta osallistumaan yh-
teismusisoinLin ja 
rakentamaan myön-
teistä yhteishenkeä 
yhteisössään

kuunteleminen  

osallistuminen  

toisten huomioiminen ja kannustaminen  

Letoisuus ympäröivästä äänimaailmasta  

ohjataan oppilasta soviOamaan oma osuutensa musiikilliseen 
kokonaisuuteen

L2, L6, L7

Musiikilliset 0edot ja 
taidot sekä luova 
tuo1aminen

T2 ohjata oppilasta 
luontevaan äänen-
käyOöön ja laulami-
seen sekä kehiOä-
mään keho-, rytmi-, 
melodia- ja soin-
tusoigmien soiOo-
taitoaan musisoivan 
ryhmän jäsenenä

oman äänen käyOäminen: oikea lauluasento, rohkea äänen-
käyOö, äänenavaukset  

kaanonit 

kehosoigmet  

rytmi-, melodia- ja sointusoigmet, myös bändisoigmiin tutus-
tuminen  

onnistumisen kokemukset 

saavuteOujen taitojen kertaaminen ja vahvistaminen

L2

T3 kannustaa oppilas-
ta keholliseen musii-
kin, kuvien, tarinoi-
den ja tunneLlojen 
ilmaisuun kokonais-
valtaisesL liikkuen

monipuolisia ilmaisuharjoituksia ja rohkaiseminen omaan ilmai-
suun  

kuvat ja tarinat lähteenä tai tuotoksena

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia ää-
niympäristön ja 
musiikin elämykselli-
seen kuunteluun sekä 
ohjata häntä jäsen-
tämään kuulemaansa 
sekä kertomaan siitä.

ääniympäristön tutkiminen ja luominen  

ohjaOu kuuntelu  

kertominen musiikista: omat kokemukset, tuntemukset ja mieli-
piteet ja niiden perusteleminen  

konserLt ja työpajat

L2, L5
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T5 rohkaista oppilas-
ta improvisoimaan 
sekä suunniOele-
maan ja toteuOa-
maan pienimuotoisia 
sävellyksiä tai moni-
taiteellisia kokonai-
suuksia eri keinoin ja 
myös Leto- ja viesLn-
täteknologiaa käyt-
täen

improvisoinL yksin ja yhdessä  

pienimuotoisten sävellysten tuoOaminen improvisoinnin pohjal-
ta  

esiintymisten mahdollistaminen  

teknologian monipuolinen hyödyntäminen, esim. valmiit taustat  

musiikkiohjelmien käyOäminen  

omat sävellyskokeilut  

tuotoksien tallentaminen (ääni, kuva)

L1, L2, L5, L6

Kul1uurinen ymmär-
rys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
musiikillisia koke-
muksiaan ja musiikil-
lisen maailman es-
teegstä, kulOuurista 
ja historiallista mo-
nimuotoisuuOa

käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja 
musiikin tekemisestä eri Llanteissa 

lastenmusiikki, yhteislaulut, kansanmusiikki, laululeikit 

etsitään yhteyksiä eri oppiaineisiin  

musiikki oppilaiden omissa kulOuureissa  

yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

L2, L5

T7 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
musiikkikäsiOeitä ja 
musiikin merkintäta-
pojen periaaOeita 
musisoinnin yhtey-
dessä

käsiOeitä ja merkintätapoja kuuntelun ja toimimisen kauOa, 
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musii-
killisia tapahtumia  

oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista  

rytmi, melodia, harmonia, muoto, soinLväri, dynamiikka  

kappaleiden rakenteiden hahmoOaminen 

tahLlajeihin tutustuminen

L4

Hyvinvoin0 ja turval-
lisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musii-
kin vaikutuksia hyvin-
voinLin sekä huoleh-
Lmaan musisoinL- ja 
ääniympäristön tur-
vallisuudesta

huomioidaan toiset  

oman toimintatavan löytäminen ryhmässä  

välineiden ja soigmien asianmukainen käyOäminen  

posiLivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta ja 
tuoOamisesta  

musiikin synnyOämien tunneLlojen Ledostaminen  

kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri Llan-
teissa

L3

Oppimaan oppimi-
nen musiikissa
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T9 ohjata oppilasta 
kehiOämään musiikil-
lista osaamistaan 
harjoiOelun avulla, 
osallistumaan tavoit-
teiden aseOamiseen 
ja arvioimaan edis-
tymistään suhteessa 
tavoiOeisiin

kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen  

opetellaan aseOamaan pieniä tavoiOeita ja arvioimaan niiden 
toteutumista  

musiikkiesitysten valmistaminen

L1
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MUSIIKKI: VUOSILUOKKA 5 

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilas-
ta osallistumaan yh-
teismusisoinLin ja 
rakentamaan myön-
teistä yhteishenkeä 
yhteisössään

kuunteleminen  

osallistuminen  

toisten huomioiminen ja kannustaminen  

Letoisuus ympäröivästä äänimaailmasta  

ohjataan oppilasta soviOamaan oma osuutensa musiikilliseen 
kokonaisuuteen 

oppilas Ledostaa vahvuuksiaan ja osaa hyödyntää niitä

L2, L6, L7

Musiikilliset 0edot ja 
taidot sekä luova 
tuo1aminen

T2 ohjata oppilasta 
luontevaan äänen-
käyOöön ja laulami-
seen sekä kehiOä-
mään keho-, rytmi-, 
melodia- ja soin-
tusoigmien soiOo-
taitoaan musisoivan 
ryhmän jäsenenä

oman äänen käyOäminen: oikea lauluasento, rohkea äänen-
käyOö, äänenavaukset, mikrofonin käyOö 

stemmalaulamiseen tutustuminen 

kaanonit 

kehosoigmet  

rytmi-, melodia- ja sointusoigmet 

bändisoigmet 

säestystaitojen monipuolistaminen 

onnistumisen kokemukset

L2

T3 kannustaa oppilas-
ta keholliseen musii-
kin, kuvien, tarinoi-
den ja tunneLlojen 
ilmaisuun kokonais-
valtaisesL liikkuen

monipuolisia ilmaisuharjoituksia ja rohkaiseminen omaan ilmai-
suun 

monipuolinen kehollinen aisLminen, improvistoinL ja ilmaisu 

kuvat ja tarinat lähteenä tai tuotoksena

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia ää-
niympäristön ja 
musiikin elämykselli-
seen kuunteluun sekä 
ohjata häntä jäsen-
tämään kuulemaansa 
sekä kertomaan siitä.

ääniympäristön tutkiminen ja luominen  

ohjaOu kuuntelu  

kertominen musiikista: omat kokemukset, tuntemukset ja mieli-
piteet ja niiden perusteleminen  

konserLt ja työpajat

L2, L5
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T5 rohkaista oppilas-
ta improvisoimaan 
sekä suunniOele-
maan ja toteuOa-
maan pienimuotoisia 
sävellyksiä tai moni-
taiteellisia kokonai-
suuksia eri keinoin ja 
myös Leto- ja viesLn-
täteknologiaa käyt-
täen

improvisoinL yksin ja yhdessä  

pienimuotoisten sävellysten tuoOaminen improvisoinnin pohjal-
ta  

esiintymisten mahdollistaminen  

teknologian monipuolinen hyödyntäminen, esim. valmiit taustat  

musiikkiohjelmien käyOäminen  

omat sävellyskokeilut  

tuotoksien tallentaminen (ääni, kuva) 

tutkitaan äänen syntymistä eri materiaaleja käyOäen, soiLnra-
kennuskokeilut

L1, L2, L5, L6

Kul1uurinen ymmär-
rys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
musiikillisia koke-
muksiaan ja musiikil-
lisen maailman es-
teegstä, kulOuurista 
ja historiallista mo-
nimuotoisuuOa

käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja 
musiikin tekemisestä eri Llanteissa  

etsitään yhteyksiä eri oppiaineisiin  

musiikki oppilaiden omissa kulOuureissa 

yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa 

eri maanosien musiikkikulOuureihin tutustuminen kuunnellen ja 
musisoiden 

lastenmusiikki, yhteislaulut, ikäkaudelle sopiva populaarimusiik-
ki, kansanmusiikki ja taidemusiikki 

musiikki osana laajempaa kulOuurihistoriallista kokonaisuuOa 

musiikin alan ammaOeihin tutustuminen 

vierailut ja yhteistyö ammaglaisten kanssa 

musiikin ja median yhteys, esim. mainokset, videot, elokuvat, 
internet, sosiaalinen media, TVT

L2, L5

T7 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
musiikkikäsiOeitä ja 
musiikin merkintäta-
pojen periaaOeita 
musisoinnin yhtey-
dessä

käsiOeitä ja merkintätapoja kuuntelun ja toimimisen kauOa, 
käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musii-
killisia tapahtumia  

oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista  

rytmi, melodia, harmonia, muoto, soinLväri, dynamiikka  

kappaleiden rakenteiden hahmoOaminen 

vaihtojakoisiin tahLlajeihin tutustuminen, esim. 5/4, 7/8 jne.

L4

Hyvinvoin0 ja turval-
lisuus musiikissa
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T8 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musii-
kin vaikutuksia hyvin-
voinLin sekä huoleh-
Lmaan musisoinL- ja 
ääniympäristön tur-
vallisuudesta

huomioidaan toiset 

oman toimintatavan löytäminen ryhmässä  

välineiden ja soigmien asianmukainen käyOäminen  

posiLivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta ja 
tuoOamisesta  

musiikin synnyOämien tunneLlojen Ledostaminen  

kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri Llan-
teissa

L3

Oppimaan oppimi-
nen musiikissa

T9 ohjata oppilasta 
kehiOämään musiikil-
lista osaamistaan 
harjoiOelun avulla, 
osallistumaan tavoit-
teiden aseOamiseen 
ja arvioimaan edis-
tymistään suhteessa 
tavoiOeisiin

kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen 

kunnioitus omaa ja toisten tuotosta kohtaan 

tavoiOeiden aseOaminen ja niiden toteutumisen arvioiminen 

vertaispalaute 

itsenäiseen, pitkäjänteiseen harjoiOeluun ohjaaminen 

musiikkiesitysten valmistaminen

L1
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MUSIIKKI: VUOSILUOKKA 6 

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilas-
ta osallistumaan yh-
teismusisoinLin ja 
rakentamaan myön-
teistä yhteishenkeä 
yhteisössään

kuunteleminen  

rohkaiseminen osallistumaan  

toisten huomioiminen ja kannustaminen  

Letoisuus ympäröivästä äänimaailmasta 

ohjataan oppilasta soviOamaan oma osuutensa musiikilliseen 
kokonaisuuteen 

oppilas Ledostaa vahvuuksiaan ja osaa hyödyntää niitä

L2, L6, L7

Musiikilliset 0edot ja 
taidot sekä luova 
tuo1aminen

T2 ohjata oppilasta 
luontevaan äänen-
käyOöön ja laulami-
seen sekä kehiOä-
mään keho-, rytmi-, 
melodia- ja soin-
tusoigmien soiOo-
taitoaan musisoivan 
ryhmän jäsenenä

oman äänen käyOäminen: oikea lauluasento, rohkea äänen-
käyOö, äänenavaukset, mikrofonin käyOö 

stemmalaulamiseen tutustuminen 

kaanonit 

kehosoigmet  

rytmi-, melodia- ja sointusoigmet 

bändisoigmet 

säestystaitojen monipuolistaminen 

improvisoinLkokeilut yhteissoitossa 

säveltäminen ja sanoiOaminen oman taitotason mukaisesL 

onnistumisen kokemukset

L2

T3 kannustaa oppilas-
ta keholliseen musii-
kin, kuvien, tarinoi-
den ja tunneLlojen 
ilmaisuun kokonais-
valtaisesL liikkuen

monipuolisia ilmaisuharjoituksia ja rohkaiseminen omaan ilmai-
suun 

monipuolinen kehollinen aisLminen, improvistoinL ja ilmaisu 

kuvat ja tarinat lähteenä tai tuotoksena

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia ää-
niympäristön ja 
musiikin elämykselli-
seen kuunteluun sekä 
ohjata häntä jäsen-
tämään kuulemaansa 
sekä kertomaan siitä.

ääniympäristön tutkiminen ja luominen  

ohjaOu kuuntelu  

kertominen musiikista: omat kokemukset, tuntemukset ja mieli-
piteet ja niiden perusteleminen  

konserLt ja työpajat

L2, L5
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T5 rohkaista oppilas-
ta improvisoimaan 
sekä suunniOele-
maan ja toteuOa-
maan pienimuotoisia 
sävellyksiä tai moni-
taiteellisia kokonai-
suuksia eri keinoin ja 
myös Leto- ja viesLn-
täteknologiaa käyt-
täen

improvisoinL yksin ja yhdessä  

pienimuotoisten sävellysten tuoOaminen improvisoinnin pohjal-
ta  

esiintymisten mahdollistaminen 

äänentoistolaiOeiston käytön opeOelua 

teknologian monipuolinen hyödyntäminen, esim. valmiit taustat  

musiikkiohjelmien käyOäminen  

omat sävellyskokeilut  

tuotoksien tallentaminen (ääni, kuva) 

tutkitaan äänen syntymistä eri materiaaleja käyOäen, soiLnra-
kennuskokeilut

L1, L2, L5, L6

Kul1uurinen ymmär-
rys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
musiikillisia koke-
muksiaan ja musiikil-
lisen maailman es-
teegstä, kulOuurista 
ja historiallista mo-
nimuotoisuuOa

käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja 
musiikin tekemisestä eri Llanteissa  

etsitään yhteyksiä eri oppiaineisiin  

musiikki oppilaiden omissa kulOuureissa 

yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa 

eri maanosien musiikkikulOuureihin tutustuminen kuunnellen ja 
musisoiden 

ikäkaudelle sopiva populaarimusiikki, kansanmusiikki ja taide-
musiikki 

musiikki osana laajempaa kulOuurihistoriallista kokonaisuuOa 

länsimaisen musiikin historian vaiheet pääpiirteiOäin 

musiikin alan ammaOeihin tutustuminen 

vierailut ja yhteistyö ammaglaisten kanssa 

musiikin ja median yhteys, esim. mainokset, videot, elokuvat, 
internet, sosiaalinen media, TVT

L2, L5

T7 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
musiikkikäsiOeitä ja 
musiikin merkintäta-
pojen periaaOeita 
musisoinnin yhtey-
dessä

vahvistetaan käsiOeiden ja merkintätapojen tuntemusta 

oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista  

rytmi, melodia, harmonia, muoto, soinLväri, dynamiikka  

kappaleiden rakenteiden hahmoOaminen 

tasa- kolmi- ja vaihtojakoisten tahLlajien käyOäminen

L4

Hyvinvoin0 ja turval-
lisuus musiikissa
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14.4.11 KUVATAIDE 

Oppiaineen tehtävä  

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulOuurisesL moninaista to-
dellisuuOa taiteen keinoin. Oppilaiden idenLteegen rakentumista, kulOuurista osaamista ja yhteisöllisyyOä 
vahvistetaan kuvia tuoOamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, ja mielikuvitus ja kokeilemi-
nen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehiOää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun 
visuaalisen kulOuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvoOaa todellisuuOa ja vaikuOaa siihen. KulOuu-
riperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan tradiLoiden väliOymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppi-
laiden kriigsen ajaOelun kehiOymistä sekä kannustaa heitä vaikuOamaan omaan elinympäristöön ja yhteis-
kuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. 

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuOaa kokemukselliseen, moniaisLseen ja toiminnalliseen oppimi-
seen. Oppilaat tarkastelevat kuvataideOa ja muuta visuaalista kulOuuria historiallisista ja kulOuurisista näkö-
kulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyOämään 
monipuolisesL erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.  Opetuksessa kannustetaan 

T8 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musii-
kin vaikutuksia hyvin-
voinLin sekä huoleh-
Lmaan musisoinL- ja 
ääniympäristön tur-
vallisuudesta

huomioidaan toiset 

oman toimintatavan löytäminen ryhmässä  

välineiden ja soigmien asianmukainen käyOäminen  

posiLivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta ja 
tuoOamisesta 

musiikin synnyOämien tunneLlojen Ledostaminen  

kannustetaan löytämään oma tapa toimia musiikin kuluOajana, 
esim. kuuntelija, harrastaja, kulOuuripalveluiden käyOäjä 

tekijänoikeuksiin tutustuminen 

kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri Llan-
teissa

L3

Oppimaan oppimi-
nen musiikissa

T9 ohjata oppilasta 
kehiOämään musiikil-
lista osaamistaan 
harjoiOelun avulla, 
osallistumaan tavoit-
teiden aseOamiseen 
ja arvioimaan edis-
tymistään suhteessa 
tavoiOeisiin

kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen 

kunnioitus omaa ja toisten tuotosta kohtaan 

tavoiOeiden aseOaminen ja niiden toteutumisen arvioiminen 

vertaispalaute 

itsenäiseen, pitkäjänteiseen harjoiOeluun ohjaaminen 

oppimisprosessin ymmärtäminen 

kiinnitetään huomiota tulkintaan 

tuotosten viimeistely 

musiikkiesitysten valmistaminen

L1
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monilukutaidon kehiOämiseen hyödyntämällä visuaalisuuOa sekä muita Ledon tuoOamisen ja esiOämisen 
tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun ope-
tuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulOuuri-
kohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia. 

Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdeOaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen 
kulOuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoiOeluun sekä kuvallis-
ten taitojen tavoiOeelliseen kehiOämiseen. Opetuksessa tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulOuurin 
vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskun-
nassa. Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulOuurin tekijöiden tavoiOeita ja 
rooleja eri aikoina sekä erilaisissa kulOuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toi-
mimisen edellytyksiä ja käytäntöjä. Kuvien tuoOamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vas-
tuullisesL Leto- ja viesLntäteknologiaa ja verkkoympäristöjä. 

Kuvataiteen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alai-
nen osaami-
nen

Visuaalinen havaitseminen ja aja1elu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taideOa, ympäristöä ja muuta 
visuaalista kulOuuria moniaisLsesL ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyn-
täen 

S1, S2, S3 L1, L3, L4, L5 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan 
sekä harjoiOelemaan näkemystensä perustelemista

S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesL 
ja muita Ledon tuoOamisen tapoja käyOäen

S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5

Kuvallinen tuo1aminen

T4 ohjata oppilasta käyOämään monipuolisesL erilaisia materiaaleja, tek-
niikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuOamaan kuvan tekemisen tai-
tojaan

S1, S2, S3 L2, L3, L5, L6 

T5 ohjata oppilasta tavoiOeelliseen kuvallisten taitojen kehiOämiseen 
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

S1, S2, S3 L1, L2, L3, L5 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viesLnnän tapoihin 
ja käyOämään kuvallisen vaikuOamisen keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 

Visuaalisen kul1uurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyk-
sissä sekä pohLmaan todellisuuden ja fikLon suhdeOa

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L5

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taideOa ja muuta visuaalista kulOuu-
ria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohLmaan historiallis-
ten ja kulOuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

S1, S2, S3 L1, L4, L5, L6 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulOuurien kuvailmaisun 
tapoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3 L1, L2, L5, L6

EsteeZnen, ekologinen ja eeZnen arvo1aminen
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Kuvataiteen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Kuvataiteen opetuksen tavoiOeita lähestytään omia kuvakulOuureja, ympäristön kuvakulOuureja ja taiteen 
maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden väli-
siä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohLa ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen 
kulOuurin teokset, tuoOeet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuOujen ja heille uusien kuva-
kulOuurien välille. Oppilaita kannustetaan oOamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, 
työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdolli-
suuksia. 

S1 Omat kuvakul1uurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulOuureja, joihin 
he osallistuvat omaehtoisesL.  Oppilaiden kuvakulOuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulOuurei-
hin. Omia kuvakulOuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien 
kuvakulOuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 

S2 Ympäristön kuvakul1uurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulOuu-
reista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesL rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä 
mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulOuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen 
ja ryhmien tuoOamista kuvista ja visuaalisen kulOuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulOuureja 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 kulOuureissa tuotetusta 
kuvataiteesta.  Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin 
käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään 
kulOuuri-idenLteeLn vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanoOamiseen. 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

TavoiOeena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, 
teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyOäminen sekä niiden luova soveltaminen. OpetusLlanteissa luodaan 
akLiviseen kokeilemiseen ja harjoiOeluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaisLsta 
havainnoinLa, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoiOeellista taideoppimista. Opetuksessa ote-
taan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin 
ja ryhmässä. TavoiOeena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulOuuri sekä kou-
lussa eOä koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin ajankoh-
taisia taiteen ja muun visuaalisen kulOuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen ja temaag-
seen lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriigsesL eri Letolähteisiin. OpetusLlanteis-
sa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesL, vastuullisesL ja turvallisesL. 

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulOuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2, S3 L3, L4, L6, L7 

T11 kannustaa oppilasta oOamaan huomioon kulOuurinen moninaisuus 
ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 
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Ohjaus, eriy1äminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6  

TavoiOeena ohjauksen, eriyOämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja moto-
risten lähtökohLen ja taitojen huomioon oOaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tu-
kee oppilaan idenLteegen rakentumista, osallisuuOa ja hyvinvoinLa. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-
laiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarviOaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapo-
jen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.  OpetusLlanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa 
erilaisia työtapoja ja käyOää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moni-
naisuuOa kunnioiOava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta 
ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesL havaintojen ja tunteiden 
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehiOämisessä. Ohjauksen, eriyOämisen ja tuen järjestä-
misessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuuOa, pelejä ja eri aisLalueisiin liiOyviä kokemuksia. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6  

Oppimisen arvioinL ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja op-
pilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. PalauOeella tuetaan kuvan tuoOamisen ja tulkinnan taitojen, 
taiteen ja muun visuaalisen kulOuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearvioinLtaitojen 
kehiOymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen.  Op-
pimisen arvioinL kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoiOeissa määriteltyihin taideoppimisen uloOuvuuksiin. 

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opeOaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikal-
lisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-
kuvuositodistusta varten opeOaja käyOää kuvataiteen valtakunnallisia arvioinLkriteereitä. Opinnoissa edis-
tymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuoOamiseen, vastaanoOamiseen ja 
tulkitsemiseen liiOyvien taitojen kehiOämisessä. 

Kuvataiteen arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ ar-
vosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin koh-
teet kuvataitees-
sa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja aja1elu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan 
taideOa, ympäristöä ja muuta visuaalista 
kulOuuria moniaisLsesL ja erilaisia kuval-
lisia välineitä hyödyntäen 

S1, S2, 
S3

Taiteen, ympäris-
tön ja muun visu-
aalisen kulOuurin 
havainnoiminen

Oppilas osaa tehdä monipuolisia 
havaintoja ympäristöstä ja sen 
kuvista käyOämällä kuvallisia 
välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan 
havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä har-
joiOelemaan näkemystensä perustele-
mista

S1, S2, 
S3

Havaintojen ja 
ajatusten sanallis-
taminen

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, 
ympäristöön ja muuhun visuaali-
seen kulOuuriin liiOyviä havain-
tojaan ja perustella ajatuksiaan 
sanallisesL

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan ha-
vaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesL ja 
muita Ledon tuoOamisen tapoja käyt-
täen

S1, S2, 
S3

Havaintojen ja 
ajatusten kuvalli-
nen ilmaiseminen 

Oppilas osaa ilmaista havainto-
jaan ja ajatuksiaan hyödyntämäl-
lä kuvien rinnalla myös muita 
Ledon tuoOamisen tapoja

Kuvallinen tuo1aminen
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OULUN KRISTILLISEN KOULUN PAIKALLINEN OSUUS:  KUVATAIDE 

T4 ohjata oppilasta käyOämään moni-
puolisesL erilaisia materiaaleja, tekniikoi-
ta ja ilmaisun keinoja sekä harjaannut-
tamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2, 
S3

Kuvallisten ilmai-
sukeinojen käyt-
täminen

Oppilas osaa soveltaa erilaisia 
materiaaleja, tekniikoita ja ilmai-
sukeinoja kuvallisessa tuoOami-
sessaan

T5 ohjata oppilasta tavoiOeelliseen kuval-
listen taitojen kehiOämiseen yksin ja yh-
teistyössä muiden kanssa

S1, S2, 
S3

Kuvailmaisun tai-
tojen kehiOämi-
nen

Oppilas osaa aseOaa tavoiOeita 
ja pyrkii kehiOämään kuvailmai-
suaan yksin ja ryhmän jäsenenä

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilai-
siin kuvallisen viesLnnän tapoihin ja käyt-
tämään kuvallisen vaikuOamisen keinoja 
omissa kuvissaan

S1, S2, 
S3

Kuvien avulla vai-
kuOaminen ja 
osallistuminen

Oppilas osaa käyOää erilaisia 
kuvallisen vaikuOamisen keinoja 
ilmaistessaan mielipiteitään

Visuaalisen kul1uurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia 
eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä 
pohLmaan todellisuuden ja fikLon suh-
deOa

S1, S2, 
S3

Kuvien tarkastelu Oppilas osaa tarkastella sisällön, 
muodon ja asiayhteyden vaiku-
tusta erilaisten kuvien tulkintaan

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan tai-
deOa ja muuta visuaalista kulOuuria 
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista 
sekä pohLmaan historiallisten ja kulOuu-
risten tekijöiden vaikutusta kuviin

S1, S2, 
S3

Kuvatulkinnan 
menetelmien 
käyOäminen

Oppilas osaa tulkita kuvia teok-
sen, tekijän ja katsojan näkö-
kulmista sekä hyödyntää tulkin-
tojaan kuvista keskusteltaessa

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri 
aikojen ja kulOuurien kuvailmaisun tapo-
ja omissa kuvissaan

S1, S2, 
S3

Kuvailmaisun ta-
pojen käyOämi-
nen

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia 
kuvailmaisun tapoja tarkastelles-
saan taideOa ja muuta visuaalis-
ta kulOuuria sekä tehdessään 
omia kuvia

EsteeZnen, ekologinen ja eeZnen ar-
vo1aminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan 
taiteessa, ympäristössä ja muussa visu-
aalisessa kulOuurissa ilmenevistä arvois-
ta

S1, S2, 
S3

Arvojen tarkaste-
leminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyk-
siään taiteessa, ympäristössä ja 
muussa visuaalisessa kulOuuris-
sa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta oOamaan huo-
mioon kulOuurinen moninaisuus ja kes-
tävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja 
toimintatapoja valitessaan

S1, S2, 
S3

Kuvailmaisun si-
sältöjen ja toi-
mintatapojen va-
linta 

Oppilas oOaa kuvailmaisussaan 
huomioon kulOuurisen moninai-
suuteen ja kestävään kehityk-
seen liiOyviä näkökulmia
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Kuvataiteen opetus auOaa näkemään luomakunnan kauneuden, joka näkyy sekä ympäröivässä globaalissa 
ja lokaalissa luonnossa kuin myös ihmisten tuotoksissa maalauksista erilaisiin rakenneOuihin kokonaisuuk-
siin. Kirkkovuoden kierto mahdollistaa aihevalinnoillaan integroinnin myös hengellisiin aiheisiin kuten joulu, 
pääsiäinen jne. 

Oulun krisLllisen koulun kulOuurikasvatuksen suunnitelma (LIITE) täydentää kuvataiteen opetusta. KulOuu-
riopetusta toteutetaan koulupäivän aikana ja sen jälkeen, esimerkiksi KouluPlus-toiminnassa. Koulumme 
juhlaLimi, vanhempaintoimikunta ja oppilaskunta suunniOelevat lukuvuosiOaisen kulOuuritoimintamme. 
Tiedotus koteihin tapahtuu syksyllä jaeOavan syysLedoOeen kauOa ja tarviOaessa erikseen juhlien ja tapah-
tumien yhteydessä.  

Oulun krisLllinen koulu osallistuu Oulun koulun kohinaa –oppilasjulkaisun tekemiseen oppilaiden piirroksilla 
ja muilla tuotoksilla.  
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Kuvataiteen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Tavoi1eisiin lii1yvät 
sisältöalueet

3. luokka 4. luokka 5. luokka 6. luokka

S1 Omat kuvakul1uurit Tehdään havaintoja ja kuvia 
oppilaalle läheisistä aiheis -
ta. Tallennetaan näitä ha-
vaintoja kuvaamalla ja 
luonnostelemalla eri kei-
noin visuaalisia muisLinpa-
noja, joita hyödynnetään 
omassa työskentelyssä. 
Tarkastellaan ja keskustel-
laan erilaisista löytyneistä 
näkökulmista ja rinnaste-
taan niitä muiOen näkökul-
mien, tyylien ja aikakausien 
tapaan tehdä kuvia.

Tehdään kuvia havainnon, 
kokemusten ja mielikuvien 
pohjalta. Hyväksytään oma 
ja toisen työ sekä arvoste-
taan omaperäisyyOä.

Tehdään kuvia havainnon, 
mielikuvien tai kokemusten 
pohjalta. Tulkinnoissa ja 
valinnoissa pyritään itsenäi-
syyteen ja omaperäisyy-
teen. Havainnoidaan lä-
hiympäristön luonteen-
omaisia piirteitä ja tarkas-
tellaan ympäristöä taiteelli-
sena sekä luonnonsuojelul-
lisena kohteena. Tutkitaan 
Llan ja muodon kuvaamista. 
Kokeillaan perspekLiviopin 
mahdollisuuksia Llan ku-
vaamisessa.

Tehdään havaintoja ja 
kuvia oppilaalle lähei-
sistä aiheista. Tallenne-
taan näitä havaintoja 
kuvaamalla ja luonnos-
telemalla eri keinoin 
visuaalisia muisLinpa-
noja, joita hyödynne-
tään omassa työskente-
lyssä. Tarkastellaan ja 
keskustellaan erilaisista 
löytyneistä näkökulmis-
ta ja rinnastetaan niitä 
muiOen näkökulmien, 
tyylien ja aikakausien 
tapaan tehdä kuvia.

S2 Ympäristön kuvakult-
tuurit

Tutustutaan ja tutkitaan 
erilaisia kuvaympäristöjä. 
Tehdään havaintoja, tarkas-
tellaan ja keskustellaan 
esineiden esteegsyydestä 
lapsen oman esinemaail -
man kauOa. Harjoitellaan 
pohdintaa ja perusteluja 
eegsyyden ja kestävän 
kehityksen polulla: turha vai 
tarpeellinen esine? Onko 
kuva tarua vai toOa? Tutus-
tutaan ja tarkastellaan eri 
kuvatyyppejä (satukirjojen, 
pelien ja median kuvat). 
Tehdään havaintoja oppi-
laan lähiympäristöstä ja sen 
arkkitehtuurista. Tarkastel -
laan värejä ympärillämme.

Tutustutaan esineen elin-
kaareen, muotoiluun ja 
toimivuuteen ja käyOöesi-
neen suunniOeluun. Pohdi-
taan valintojen tekemistä 
viesLmissä sekä tekijänoi-
keudellisia ja lainaamiseen 
liiOyviä asioita. Tutustutaan 
mediaympäristöihin ja 
niiden hyödyntämiseen. 
Hyödynnetään kuvallisessa 
tuoOamisessa tai havain-
noinnissa koulurakennusta 
ja sen lähiympäristöä: esim. 
kulOuurimaisema, julkiset 
taideteokset, kirkko, paikal-
lisesL merkiOävä rakennus 
tai ostoskeskus.

Havainnoidaan lähiympäris-
töä ja sen luonteenomaisia 
piirteitä ja tarkastellaan 
ympäristöä taiteellisena 
kohteena. Huomioidaan 
ympäristö myös eegsesL: 
luonnon tai maiseman 
suojeleminen tai tärvelemi-
nen. Ihminen ja ympäristö-
taideteos. Otetaan huo-
mioon kuvien vaikutus 
omassa ympäristössä sekä 
ihmisen ja ympäristön suh-
de.

Tarkastellaan erilaisia 
mediaympäristöjä ja 
keskustellaan niistä. 
Myös ympäristösuunni-
telmaan voidaan tutus-
tua tai sellainen toteut-
taa.

S3 Taiteen maailmat Harjoitellaan omien mielipi-
teiOen perustelemista hyvä-
huono, kaunis-ruma-akselia 
laajemmin. Ymmärretään 
erilaisten näkemyksien 
kirjavuus ja hyväksyminen 
rikkaudeksi taiteen tarkas-
telussa. Tutustutaan johon-
kin lähialueen taiteilijan 
työhön sekä kansantaitee-
seen. Tutustutaan myös 
nykytaiteeseen ja keskustel -
laan siitä omin sanoin ja 
kokemusten pohjalta.

Tutustutaan joidenkin kan-
sallisesL merkiOävien taitei-
lijoiden töihin. Vieraillaan 
taidenäyOelyssä tai 
-museossa tai tutustutaan 
jonkin museon verkkosivui-
hin. Hyödynnetään jotain 
nykytaiteen ilmiötä oppilas-
työssä ja keskustellaan 
erilaisista tavoista hahmot-
taa maailma ja tuoOaa kuvia.

Valitaan sisällöksi länsimai-
sen taiteen eri aikakausien 
tunnuspiirteiden ja tyyli-
suunLen tunnistamista ja 
kokeilemista ja pohditaan 
sekä havainnoidaan nyky-
ajan yhteyOä historiaan. 
Tarkastellaan kuinka taide-
suunta ja tyyli voivat näkyä 
eri aikakausien taiteessa.

Tutkitaan ja tunniste-
taan taidesuunta ja tyyli 
ilmaisun välineenä 
itämaisessa tai kiinalai -
sessa sekä modernissa 
länsimaisessa taiteessa.
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Kuvataiteen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6

Opetuksen tavoit-
teet 

3. luokka 4. luokka 5. luokka 6. luokka

Visuaalinen havaitseminen ja aja1elu

T1 kannustaa oppi-
lasta havainnoimaan 
taide1a, ympäristöä 
ja muuta visuaalista 
kul1uuria moniais0-
ses0 ja erilaisia ku-
vallisia välineitä 
hyödyntäen 

T1 Ohjataan oppi-
lasta tutkimaan 
moniaisLsesL lei-
kin ja toiminnan 
kauOa erilaisia ku-
vaympäristöjä ja 
ympäristöjä. Ohja-
taan oppilasta ra-
jaamaan havainto-
ja ja kuvia sekä 
tunnistamaan ja 
käyOämään kuva-
kokoja.

T1 Kannustetaan 
oppilasta teke-
mään kuvia ha-
vainnon pohjalta 
ja mallista oppi-
laalle itselleen tu-
tuista ja mielen-
kiintoisista koh-
teista ja aiheista. 
Ohjataan oppilasta 
tutkimaan erilaisia 
muotoja, etäisyyk-
siä, pintoja, miOa-
suhteita sekä lii-
keOä ja kokeile-
maan miten niitä 
voi kuvallisessa 
ilmaisussa toteut-
taa.

T1 Ohjataan oppi-
lasta kokeilemaan 
kuvan tekemistä 
elävästä mallista. 
Ohjataan oppilasta 
tutkimaan ja kokei-
lemaan Llan ja 
muodon kuvaami-
sen keinoja hyö-
dyntämällä pers-
pekLiviopin mah-
dollisuuksia.

T1 Ohjataan oppi-
lasta kuvan teke-
misen ongelmien 
ratkaisussa muo-
toa, Llaa ja värejä 
tutkimalla, mit-
taamalla sekä ko-
keilemalla. kannus-
tetaan oppilasta 
eri näkökulmien ja 
ylläOävien rinnas-
tusten löytämi-
seen. Rohkaistaan 
oppilasta arvosta-
maan omia havain-
tojaan tärkeänä 
osana oppimista.

T2 rohkaista oppilas-
ta keskustelemaan 
havainnoistaan ja 
ajatuksistaan sekä 
harjoi1elemaan nä-
kemystensä peruste-
lemista

T2 Tuetaan ilma-
piiriä, jossa oppi-
laan on turvallista 
kokea erilaisten 
näkemysten kirja-
vuus.

T2 Rohkaistaan 
oppilasta keskus-
telemaan kuvan 
tunnelmasta ja 
tapahtumista sekä 
siinä käytetyistä 
kuvan rakentami-
sen keinoista.

T2 Rohkaistaan 
oppilasta anta-
maan toisille kan-
nustavaa palautet-
ta sekä perustele-
maan omia valinto-
ja työskentelys-
sään.

T2 Ohjataan oppi-
lasta tunnistamaan 
länsimaisen tai-
teen eri aika-
kausien tunnuspiir-
teitä ja tyylisuun-
La. Kannustetaan 
oppilasta tarkaste-
lemaan miten rea-
lismi ja abstrakL 
näkyvät eri aika-
kausien taiteessa. 
Rohkaistaan oppi-
lasta antamaan 
toisille kannusta-
vaa palauteOa sekä 
perustelemaan 
omia valintoja 
työskentelyssään.
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T3 innostaa oppilas-
ta ilmaisemaan ha-
vaintojaan ja ajatuk-
siaan kuvallises0 ja 
muita 0edon tuot-
tamisen tapoja käyt-
täen

T3 Kannustetaan 
oppilasta suunnit-
telemaan työ, ko-
keilemaan ennak-
koluuloOomasL ja 
huomaamaan, eOä 
myös erehtyminen 
on oppimista.

T3 Kannustetaan 
oppilasta suunnit-
telemaan työ, ko-
keilemaan ennak-
koluuloOomasL ja 
huomaamaan, eOä 
myös erehtyminen 
on oppimista.

T3 Kannustetaan 
oppilasta teke-
mään luonnoksia 
osana työskentely-
prosessia.

T3 Kannustetaan 
oppilasta toteut-
tamaan kuvia mo-
nipuolisesL sekä 
omien havaintojen, 
mielikuvituksen ja 
kokemusten eOä 
Ledonhankinnan 
pohjalta. Ohjataan 
oppilasta syste-
maagseen luon-
nosteluun sekä 
erilaisten kuvallis-
ten tutkielmien 
tekoon.

Kuvallinen tuo1aminen

T4 ohjata oppilasta 
käy1ämään moni-
puolises0 erilaisia 
materiaaleja, teknii-
koita ja ilmaisun kei-
noja sekä harjaan-
nu1amaan kuvan 
tekemisen taitojaan

T4 Ohjataan oppi-
lasta harjoiOele-
maan ja kokeile-
maan monipuoli-
sesL erilaisia ku-
van tekemisen 
tekniikoita ja il-
maisukeinoja.

T4 Ohjataan oppi-
lasta harjoiOele-
maan ja kokeile-
maan monipuoli-
sesL erilaisia ku-
van tekemisen 
tekniikoita ja il-
maisukeinoja.

T4 Oppilasta ohja-
taan ja rohkaistaan 
käyOämään erilai-
sia ja uusia kuvan 
tekemisen teknii-
koita ja ilmaisun 
keinoja. Kannuste-
taan oppilasta it-
senäisten valinto-
jen tekemiseen.

T4 Ohjataan ja in-
nostetaan oppilas-
ta tutkimaan, ko-
keilemaan ja sovel-
tamaan perinteisiä 
ja nykytaiteen tek-
niikoita, materiaa-
leja ja ilmaisukei-
noja sekä yhdiste-
lemään ennen 
opiOua uudella 
tavalla. Kannuste-
taan oppilasta eri-
tyisesL löytämään 
oma tyylinsä ja 
ilmaisunsa ja ko-
keilemaan roh-
keasL erehdyksiä 
pelkäämäOä.

T5 ohjata oppilasta 
tavoi1eelliseen ku-
vallisten taitojen 
kehi1ämiseen yksin 
ja yhteistyössä mui-
den kanssa

T5 Ohjataan oppi-
lasta työskentele-
mään yksin ja 
muiden kanssa 
yhdessä, työstä-
mään ja toteuOa-
maan kuvia moni-
puolisesL omien 
havaintojen, mal-
lien, mielikuvituk-
sen, kokemusten, 
leikin ja toiminnan 
pohjalta.

T5 Ohjataan oppi-
lasta työskentele-
mään yksin ja 
muiden kanssa 
yhdessä ja kannus-
tetaan oppilasta 
arvioimaan omaa 
työskentelyään ja 
edistymistään.

T5 Kannustetaan ja 
rohkaistaan oppi-
lasta harjoiOele-
maan tavoiOeellis-
ta ja vastuullista 
työskentelyä luon-
noksesta valmii-
seen työhön ja it-
searvioinLin saak-
ka. Ohjataan ja 
rohkaistaan oppi-
lasta keskustele-
maan ja arvioi-
maan tuotoksia 
yksin, pareiOain ja 
ryhmässä.

T5 Oppilasta kan-
nustetaan aseOa-
maan itselleen, 
työlleen ja tekni-
selle oppimiselleen 
tavoiOeita. Roh-
kaistaan oppilasta 
jakamaan osaamis-
taan sekä anta-
maan palauteOa 
keskusteluissa ja 
arvioinneissa ryh-
mäläisten kesken.
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T6 ohjata oppilasta 
tutustumaan erilai-
siin kuvallisen vies-
0nnän tapoihin ja 
käy1ämään kuvalli-
sen vaiku1amisen 
keinoja omissa ku-
vissaan

T6 Rohkaistaan 
oppilasta tuomaan 
esille omia tai 
ryhmän mielipitei-
tä eri medioita 
hyödyntäen sekä 
osallistumaan ku-
villa vaikuOami-
seen.

T6 Rohkaistaan 
oppilasta tuomaan 
esille omia tai 
ryhmän mielipitei-
tä eri medioita 
hyödyntäen sekä 
osallistumaan ku-
villa vaikuOami-
seen.

T6 Rohkaistaan 
oppilasta tuomaan 
esille omia tai 
ryhmän mielipitei-
tä eri medioita 
hyödyntäen sekä 
osallistumaan ku-
villa vaikuOami-
seen.

T6 Rohkaistaan 
oppilasta tuomaan 
esille omia tai 
ryhmän mielipitei-
tä eri medioita 
hyödyntäen sekä 
osallistumaan ku-
villa vaikuOami-
seen.

Visuaalisen kul1uurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan ku-
via eri lähtökohdista 
ja eri yhteyksissä 
sekä poh0maan to-
dellisuuden ja fik0on 
suhde1a

T7 Ohjataan oppi-
lasta lukemaan 
kuvia sekä pohL-
maan niiden aihet-
ta, viesLä, sisältöä 
ja kuvallista ilmai-
sua.

T7 Ohjataan oppi-
lasta lukemaan 
kuvia sekä pohL-
maan niiden aihet-
ta, viesLä, sisältöä 
ja kuvallista ilmai-
sua.

T7 Ohjataan oppi-
lasta lukemaan 
kuvia sekä pohL-
maan niiden aihet-
ta, viesLä, sisältöä 
ja kuvallista ilmai-
sua.

T7 Ohjataan oppi-
lasta lukemaan 
kuvia sekä pohL-
maan niiden aihet-
ta, viesLä, sisältöä 
ja kuvallista ilmai-
sua.

T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan tai-
de1a ja muuta visu-
aalista kul1uuria 
teoksen, tekijän ja 
katsojan näkökul-
mista sekä poh0-
maan historiallisten 
ja kul1uuristen teki-
jöiden vaikutusta 
kuviin

T8 Rohkaistaan 
oppilasta keskuste-
lemaan, kysele-
mään taiteesta ja 
ihmeOelemään 
visuaalista kulOuu-
ria.

T8 Rohkaistaan 
oppilasta keskus-
telemaan, kysele-
mään taiteesta ja 
ihmeOelemään 
visuaalista kulOuu-
ria.

T8 Oppilasta roh-
kaistaan hyödyn-
tämään ja sovel-
tamaan Ledon-
hankintaa ja histo-
rian osaamista 
osana kuvien tul-
kintaa. 

T8 Kannustetaan 
oppilasta tutustu-
maan tarkemmin 
jonkun Letyn tai-
teilijan teokseen 
tai tuotantoon. 
Rohkaistaan oppi-
lasta keskustele-
maan, kyselemään, 
ihmeOelemään 
sekä käyOämään 
omaa intuiLota ja 
kokemusta kuvan 
tulkinnassa.

T9 innostaa oppilas-
ta kokeilemaan eri 
aikojen ja kul1uu-
rien kuvailmaisun 
tapoja omissa kuvis-
saan

T9 Ohjataan ja in-
nostetaan oppilas-
ta tutustumaan ja 
tunnistamaan lä-
hialueiden kansan-
taiteen piirteitä 
sekä soveltamaan 
niitä omassa ilmai-
sussa. 

T10 Innostetaan 
oppilasta kokeile-
maan nykytaiteen 
keinoja.

T9 Innostetaan 
oppilasta tutustu-
maan ihmisen ku-
vaamiseen tai esi-
neistöön eri aikoi-
na ja eri kulOuu-
reissa.

T9 Oppilasta innos-
tetaan tunnista-
maan ja kokeile-
maan sekä sovel-
tamaan eri kult-
tuurien, modernin, 
nykytaiteen ja 
muun visuaalisen 
kulOuurin keinoja 
omassa ilmaisus-
saan.

EsteeZnen, ekologinen ja eeZnen arvo1aminen
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14.4.12 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 tuoOeen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunniOelu, valmistus ja oman tai 
yhteisen käsityöprosessin arvioinL. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä 
toteutetaan ennakkoluuloOomasL erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä 
ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehiOämään erilaisia teknologisia sovelluksia 
sekä käyOämään opiOuja Letoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmot-
tamista, tuntoaisLa ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuuOa ja suunniOeluosaamista. 
Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.  Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä 
ja innovaLivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuoOavassa kokemuk-
sessa.  

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 
Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

T10 ohjata oppilasta 
keskustelemaan tai-
teessa, ympäristössä 
ja muussa visuaali-
sessa kul1uurissa 
ilmenevistä arvoista

T10 Ohjataan op-
pilasta tuntemaan 
verkon ja viesL-
mien pelisääntöjä 
ja tekijänoikeuksia. 

T10 Ohjataan op-
pilasta näkemään 
ja ymmärtämään 
sommiOelun vai-
kutus kuvan ja L-
lan esteegsyy-
teen. Ohjataan 
oppilasta tarkaste-
lemaan esineiden 
esteegsyyOä ja 
toimivuuOa.

T10 Innostetaan 
oppilasta pohL-
maan ja keskuste-
lemaan kuvien käy-
tön pelisäännöistä 
verkossa ja viesL-
missä sekä kuvan 
jakamisesta, julkai-
semisesta ja teki-
jänoikeuksista. Oh-
jataan oppilasta 
arvioimaan lä-
hiympäristön es-
teegsiä ominai-
suuksia. 

T10 Innostetaan 
oppilasta pohL-
maan ja keskuste-
lemaan kuvien käy-
tön pelisäännöistä 
verkossa ja viesL-
missä sekä kuvan 
jakamisesta, julkai-
semisesta ja teki-
jänoikeuksista. Oh-
jataan oppilasta 
arvioimaan lä-
hiympäristön es-
teegsiä ominai-
suuksia.

T11 kannustaa oppi-
lasta o1amaan 
huomioon kul1uuri-
nen moninaisuus ja 
kestävä kehitys ku-
vailmaisun sisältöjä 
ja toimintatapoja 
valitessaan

T11 Ohjataan op-
pilasta huoltamaan 
työvälineitä ja ma-
teriaaleja. Rohkais-
taan ja innoste-
taan oppilasta 
käyOämään kierrä-
tysmateriaalia ku-
vataiteen töissä.

T11 Ohjataan op-
pilasta huolta-
maan työvälineitä 
ja materiaaleja. 
Rohkaistaan ja 
innostetaan oppi-
lasta käyOämään 
kierrätysmateriaa-
lia kuvataiteen 
töissä.

T11 Innostetaan ja 
ohjataan oppilasta 
kuvataiteen kauOa 
havainnoimaan, 
suunniOelemaan ja 
kokeilemaan seu-
raavia asioita: ym-
päristössä säilytet-
täviä ja muuOunei-
ta asioita, raken-
nusperintöä tai 
ihmistä luonnon 
muovaajana.

T11 Innostetaan ja 
ohjataan oppilasta 
kuvataiteen kauOa 
havainnoimaan, 
suunniOelemaan ja 
kokeilemaan seu-
raavia asioita: ym-
päristössä säilytet-
täviä ja muuOunei-
ta asioita, raken-
nusperintöä tai 
ihmistä luonnon 
muovaajana.
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luontevasL yliOäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 
kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulOuuriperintö sekä yhteisön 
kulOuurinen moninaisuus. Käsityö kasvaOaa eegsiä, Ledostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yriOeliäitä kan-
salaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehiOää 
käsityökulOuuria.  

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. 
Opetus edistää käsityöhön liiOyvien käsiOeiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaa-
lien ominaisuuksiin tutustuminen edellyOää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehiOä-
mään toimivia ratkaisuja.  Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, 
koneiden ja laiOeiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa 
oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriigsesL oikeudenmukaisuuden, eegsyyden 
ja kestävän kehityksen näkökulmista.   

Käsityön opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

Käsityön tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen osaaminen, johon ta-
voite liiOyy

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemi-
seen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuuOa hyödyntävään käsityöhön

S1-S6 L1,L2

T2 ohjata oppilasta hahmoOamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsityöprosessi ja sen doku-
mentoinL

S1-S6 L1, L5 

T3 opastaa oppilasta suunniOelemaan ja valmis-
tamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos 
luoOaen omiin esteegsiin ja teknisiin ratkaisui-
hin

S1-S4 L2,L4,L5  

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsiOeistöä 
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesL

S3, S5 L4,L6

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännit-
teisesL ja vastuuntuntoisesL, huolehLmaan tur-
vallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja 
käyOämään työhön sopivaa välineistöä. 

S1-S5 L3,L6

T6 opastaa oppilasta käyOämään Leto – ja vies-
Lntäteknologiaa käsityön suunniOelussa, valmis-
tamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1,S2,S6 L5

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuorovaikuOeisesL omaa ja 
muiden kokonaisen käsityön prosessia 

S6 L1,L4,L7 

T8 heräOää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuo-
tantotapoja kriigsesL 

S1-S3, S5 L1,L3,L7
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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 
opiOua hyödyntäen.  

S1 Ideoin0: SuunniOelussa perehdytään erilaisiin lähtökohLin ja hyödynnetään omia moniaisLsia kokemuk-
sia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakenneOua ja luonnon ympäristöä uusien 
ideoiden kehiOämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelle-
taan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyOöä. 

S2 Suunni1elu: Laaditaan omalle tuoOeelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tar-
viOaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehiOämiseksi tuoOeeksi tai 
teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentoinLa sanallisesL ja/tai visuaalisesL sekä numeerisesL 
käyOäen esimerkiksi miOoja, määriä ja miOakaavoja.  

S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarviOavien tavallisimpien ko-
neiden ja laiOeiden toimintaperiaaOeita. Sovelletaan näin hankiOua Letoa omassa työssä. Kokeillaan moni-
puolisesL erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja 
kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä roboLikka ja 
automaaLo. Kokeilujen pohjalta tuoteOa tai teosta kehitetään vielä eteenpäin. 

S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuoOeita ja teoksia, joiden toteuOami-
seen käytetään monenlaisia käsityössä tarviOavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laiOeita. 
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. 

S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyOämään alan peruskäsiOeistöä ja tutustutaan turvallisiin ma-
teriaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuoOeen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykult-
tuuriin.  

S6 Dokumentoin0 ja arvioin0: Tieto- ja viesLntäteknologiaa käytetään osana ideoinLa, suunniOelua ja do-
kumentoinLa. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarvioinLa prosessin edetessä. Opetellaan antamaan 
yksilö- ja ryhmäpalauteOa. 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  

Asianmukaiset ja turvalliset Llat, työvälineet, koneet, laiOeet ja materiaalit muodostavat käsityön oppimista 
tukevan oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä tarviOavan teknologian toimintaperiaaOei-
den ymmärtämistä. Tieto- ja viesLntätekniikka tarjoaa mahdollisuuden käyOää erilaisia oppimateriaaleja, 
oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman 
ilmaisun ja suunniOelun tukena. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja teksLilityön työtapoja. 

Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat yliOäen ja yhteistyössä ulko-

puolisten asiantunLjoiden ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja kansainväliseen kulOuuriin ja kulOuuriperin-

töön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesL sekä museo-, näyOely- ja kirjastokäynneillä. NäyOelyihin ja yrityk-
siin tehtävillä opintokäynneillä tuetaan ja vahvistetaan koulussa opiOua ja käyntejä hyödynnetään oppimis-

tehtävissä. OpetusLlanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesL, vastuullisesL ja 
turvallisesL. 
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Ohjaus, eriy1äminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6  

Oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä on oOaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet 
käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriyteOyjä ratkaisuja esimerkiksi käyteOävien oppimisympäris-
töjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Oppilasta tuetaan kehiOämään käsityöllisiä taitojaan jous-
tavasL itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan naugmaan tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden 
omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uuOa luovan Ledon rakentamista ja käyOöönoOoa yksin tai yhdessä mui-
den kanssa. Ohjaukselle ja tuelle varataan riiOäväsL aikaa.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 käsityössä vuosiluokilla 3-6  

Oppimisen arvioinL ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko käsityöprosessia koskevaa. 
Eri vaiheiden dokumentoinL toimii arvioinnin välineenä. PalauOeen antamisessa korostetaan myönteisesL 
oppilaan kehiOymistä ja kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältö-
jen oppimisen ja omaksumisen rinnalla arvioidaan monipuolisesL laaja-alaisen käsityötaidon ja -Ledon ke-
hiOymistä. ArvioinLkeskustelussa ja muussa palauOeessa osoitetaan kehiOämiskohde ja ohjataan kehiOä-
mään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arvioinLin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisar-
vioinLa. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä, 
asioiden selkeää ja jäsenneltyä esiOämistä, toisten työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palauOeen an-
toa.  

Käsityöoppiaineen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-
kan lukuvuositodistusta varten opeOaja käyOää käsityöoppiaineen valtakunnallisia arvioinLkriteereitä. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen 
tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuuOa ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamis-
ta. 

Käsityön arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvo-
sanaa 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 
paikallisuuOa hyödyntä-
vään käsityöhön

S1-S6 Ei vaikuta arvosanan muodostami-
seen. Oppilaita ohjataan pohLmaan 
kokemuksia osana itsearvioinLa.

T2 ohjata oppilasta hah-
moOamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsi-
työprosessi ja sen doku-
mentoinL

S1-S6 Oman työn suunniOelu, 
valmistus, arvioinL ja 
prosessin dokumen-
toinL

Oppilas osaa toteuOaa kokonaisen 
käsityöprosessin ja tehdä dokumen-
toinLa prosessin eri vaiheista. 
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Oulun kristillisen koulun paikallinen osuus: käsityö 

T3 opastaa oppilasta 
suunniOelemaan ja val-
mistamaan yksin tai yh-
dessä käsityötuote tai 
-teos luoOaen omiin es-
teegsiin ja teknisiin rat-
kaisuihin

S1-S4 TuoOeen valmistami-
nen 

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yh-
teiseen suunnitelmaansa perustuvan 
tuoOeen tai teoksen, jossa on huo-
mioitu esteegsyys ja toimivuus. 

T4 ohjata oppilasta tun-
nistamaan käsiOeistöä 
sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoi-
tuksenmukaisesL

S3,S5 Käsityössä käyteOävien 
materiaalien ja valmis-
tustekniikoiden valinta, 
yhdistäminen ja työs-
täminen 

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyOää 
tarkoituksenmukaisesL eri materiaa-
leja ja valmistustekniikoita. 

Oppilas tuntee ja osaa käyOää käsi-
työn käsiOeistöä. 

T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjäntei-
sesL ja vastuuntuntoises-
L, huolehLmaan turvalli-
sesta työskentelystä sekä 
valitsemaan ja käyOä-
mään työhön sopivaa 
välineistöä

S1-S5 Työskentelytaidot Oppilas oOaa vastuuta omasta työs-
tään ja toimii tavoiOeellisesL. 
Oppilas osaa kuvata yksinkertaisten ja 
arkipäivään liiOyvien laiOeiden toi-
mintaperiaaOeita. 

Oppilas osaa käyOää asianmukaisia 
työvälineitä, koneita ja laiOeita oikein, 
turvallisesL ja tarkoituksenmukaisesL. 

T6 opastaa  oppilasta 
käyOämään Leto – ja 
viesLntäteknologiaa käsi-
työn suunniOelussa, val-
mistamisessa ja käsityö-
prosessin dokumentoin-
nissa

S1,S2,S6 Tieto- ja viesLntätekno-
logian käyOäminen 
omassa työskentelyssä

Oppilas osaa käyOää Leto- ja viesLn-
täteknologiaa ohjatusL käsityön 
suunniOelussa, valmistuksessa ja käsi-
työprosessin dokumentoinnissa. 

T7 ohjata oppilasta ar-
vioimaan, arvostamaan 
ja tarkastelemaan vuoro-
vaikuOeisesL omaa ja 
muiden kokonaisen käsi-
työn prosessia 

S6 Oman ja muiden työn 
arvioinL, vertaispalaut-
teen antaminen 
  

Oppilas osallistuu rakentavasL oman 
ja toisten työn ja työskentelyn arvioin-
Lin ja vertaispalauOeen antamiseen.

T8 heräOää oppilas ar-
vioimaan kulutus- ja tuo-
tantotapoja kriigsesL 

S1-S3, S5 Kulutus- ja tuotanto- 
tapojen pohdinta

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- 
ja tuotantotavat vaikuOavat tuoOeen 
elinkaaren.
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Vuosiluokkien 3-6 oppimistehtävät liitetään oppilaan elämänpiiriin, harrastuksiin ja kokemuksiin sekä muis-
sa oppiaineissa käsiteltäviin ilmiöihin ja aiheisiin. Vuosiluokilla 3 ja 4 painoOuvat sisältöalueet S1 IdeoinL, S3 
Kokeilu, S4 Tekeminen ja S5, kun harjoitellaan perustaitoja. Vuosiluokilla 5 ja 6 sisältöalueet S2 SuunniOelu 
ja S6 DokumentoinL ja arvioinL painoOuvat enemmän. Oulun krisLllisen koulun kulOuurikasvatuksen suun-
nitelma (LIITE) täydentää käsityön opetusta. 

Alla sisältöalueet on esiteOy ympyrämallina, joka kuvaa kokonaisen käsityön prosessia. Jos koetaan tarkoi-
tuksenmukaiseksi, S3 Kokeilu voidaan nostaa prosessin alkuun. Keskiössä oleva aihepiiri voi olla esimerkiksi 
ongelma tai kysymys: ”Kuinka voin näkyä pimeässä?” tai ”Lelu”, jonka ympärille oppimistehtävän tavoiOeet 
ja käyteOävät materiaalit, tekniikat, koneet ja laiOeet on suunniteltu. 

 

Ilmiöpohjainen opetus käsityössä  

Ilmiöpohjaisen opetuksen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöpohjaisessa 
oppimisessa edetään tyypillisesL ongelmalähtöisen oppimisen menetelmän mukaisesL. Käsityössä tehtä-
vänantona on ongelmia, jotka nousevat ympäröivästä maailmasta ja näitä pyritään ratkomaan käsityön kei-
noin konkreeLn työskentelyn avulla. Tämän myötä oppijalle tulisi muodostua teoreegnen ymmärrys ky-
seessä olevasta ongelmasta tai aihepiiristä. MuodostunuOa ymmärrystä voidaan jatkossa soveltaa saman-
kaltaisiin ongelmiin ja yleisesL ongelmanratkaisussa.  
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Käsityön oppimistehtävien taustalla on siis aina ilmiö, jossa vuorovaikuOavat materiaali, energia- ja infor-
maaLo. Oppimistehtäväksi nostetaan luokka- asteelle sopiva aihepiiri tai ongelma, jota työstetään sopivin 
konkreegsin- ja luonnonLeteellisin menetelmin. TavoiOeena on konkreegsen, esteegsen tuotoksen lisäksi 
kehiOää oppilaan ajaOelu- ongelmanratkaisutaitoja. 

Oppimistehtävät liitetään oppilaan elinpiiriin, harrastuksiin tai leikkeihin ikätason mukaisesL. IdeoinL on 
ohjaOua, strukturoitua ja tarkoituksenmukaista. IdeoinLtehtävät voivat olla ratkaisun keksimistä yksinkertai-
siin ongelmiin. IdeoinLin käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja. Alussa ideoinL on enemmän opet-
tajajohtoista ja itsenäisen ideoinnin osuus lisääntyy taitojen kehiOyessä. 

ProjekLn tavoiOeiden, aika- ja materiaaliresurssien on oltava oppilaiden Ledossa jo suunniOeluvaiheessa. 
VuosiluokiOainen taulukko on esimerkki suunniOelutaitojen harjoiOelusta. Oppilaalle tulee varata tarpeeksi 
aikaa taidoissa harjaantumiseen ja turvallisen työskentelyn oppimiseen. Tekeminen on käsityössä pitkäjän-
teiseen työskentelyyn oppimista, perustekniikoiden kokeilua ja niissä harjaantumista. On tärkeää säilyOää 
pääpaino tekemisessä sekä kiireeOömyyden tunne. Tekeminen liitetään vuosiluokalla opiskeltaviin ilmiöihin 
ja aihepiireihin mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi yhteisissä oppimiskokonaisuuksissa ympäristöopin, 
kuvataiteen tai fysiikan kanssa. Tekemisessä otetaan huomioon materiaalien taloudellinen käyOö. 

Soveltaminen vuosiluokilla 3-6 käsityössä tarkoiOaa opiOujen Letojen ja taitojen hyödyntämistä oppilaan 
omien ideoiden toteutuksessa. Harjoitellaan oikeiden termien käyOöä, käsityön kieltä ja turvallista työsken-
telyä. Opitaan arvostamaan ja arvioimaan omaa sekä toisten työskentelyä dokumentoinnin avulla ikätason 
mukaisesL. Harjoitellaan vastaanoOamaan palauteOa ja muuOamaan omaa toimintaa palauOeen mukaises-
L. 

Käsityön opetuksen tavoi1eet ja tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3–6 vuosiluoki1ain 

KÄSITYÖ: VUOSILUOKKA 3

Opetuksen tavoit-
teet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet

Laaja-alai-
nen osaami-
nen
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T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin te-
kemiseen sekä innos-
taa keksivään, kokeile-
vaan ja paikallisuuOa 
hyödyntävään käsi-
työhön

S1 IdeoinL 
• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 
• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat 

yksinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 
• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu 
• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja 

laiOeisiin 

S4 Tekeminen 
• innostava työympäristö 
• laadukas tuote, viimeistelyn merkitys 

S5 Soveltaminen  
• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvalliseen työympäristöön tutustuminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa 

työskenneltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 
• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan luonnosten piirtämistä 
• keskustelua opeOajajohtoisesL työvaiheista ja työn 

etenemisestä.  
• opetellaan oman työskentelyn arvioinLa 
• opetellaan antamaan rakentavaa ja kannustavaa pa-

lauteOa opeOajajohtoisesL

L1, L2



 509

T2 ohjata oppilasta 
hahmoOamaan ja hal-
litsemaan kokonainen 
käsityöprosessi ja sen 
dokumentoinL

S1 IdeoinL 
• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 
• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat 

yksinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 
• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu 
• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja 

laiOeisiin 

S4 Tekeminen 
• innostava työympäristö 
• laadukas tuote, viimeistelyn merkitys 

S5 Soveltaminen  
• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvalliseen työympäristöön tutustuminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa 

työskenneltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 
• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan luonnosten piirtämistä 
• keskustelua opeOajajohtoisesL työvaiheista ja työn 

etenemisestä.  
• opetellaan oman työskentelyn arvioinLa 
• opetellaan antamaan rakentavaa ja kannustavaa palau-

teOa opeOajajohtoisesL

L1, L5 
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T3 opastaa oppilasta 
suunniOelemaan ja 
valmistamaan yksin tai 
yhdessä käsityötuote 
tai -teos luoOaen 
omiin esteegsiin ja 
teknisiin ratkaisuihin

S1 IdeoinL 
• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 
• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat 

yksinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 
• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu 
• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja 

laiOeisiin 

S4 Tekeminen 
• innostava työympäristö 
• laadukas tuote, viimeistelyn merkitys

L2, L4, L5  

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan käsit-
teistöä sekä tuntemaan 
monia erilaisia mate-
riaaleja ja työstämään 
niitä tarkoituksenmu-
kaisesL

S3 Kokeilu 
• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja 

laiOeisiin 

S5 Soveltaminen  
• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvalliseen työympäristöön tutustuminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa 

työskenneltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet

L4, L6
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T5 kannustaa oppilas-
ta toimimaan pitkä-
jänniOeisesL ja vas-
tuuntuntoisesL, huo-
lehLmaan turvallisesta 
työskentelystä sekä 
valitsemaan ja käyt-
tämään työhön sopivaa 
välineistöä. 

S1 IdeoinL 
• OpeOajajohtoinen 

ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 
• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat 

yksinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 
• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu 
• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja 

laiOeisiin 

S4 Tekeminen 
• innostava työympäristö 
• laadukas tuote, viimeistelyn merkitys 

S5 Soveltaminen  
• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvalliseen työympäristöön tutustuminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa 

työskenneltäessä laadukkaan tuoOeen ominaisuudet

L3, L6

T6 opastaa oppilasta 
käyOämään Leto – ja 
viesLntäteknologiaa 
käsityön suunniOelus-
sa, valmistamisessa ja 
käsityöprosessin do-
kumentoinnissa

S1 IdeoinL 
• OpeOajajohtoinen 

ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 
• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat 

yksinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 
• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 
• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan luonnosten piirtämistä 
• keskustelua opeOajajohtoisesL työvaiheista ja työn 

etenemisestä.  
• opetellaan oman työskentelyn arvioinLa 
• opetellaan antamaan rakentavaa ja kannustavaa palau-

teOa opeOajajohtoisesL

L5
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T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvosta-
maan ja tarkastele-
maan vuorovaikuOei-
sesL omaa ja muiden 
kokonaisen käsityön 
prosessia 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 
• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan luonnosten piirtämistä 
• keskustelua opeOajajohtoisesL työvaiheista ja työn 

etenemisestä.  
• opetellaan oman työskentelyn arvioinLa 
• opetellaan antamaan rakentavaa ja kannustavaa palau-

teOa opeOajajohtoisesL

L1, L4, L7

T8 heräOää oppilas 
arvioimaan kulutus- ja 
tuotantotapoja kriig-
sesL 

S1 IdeoinL 
• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 
• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat 

yksinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 
• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu 
• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja 

laiOeisiin 

S5 Soveltaminen  
• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvalliseen työympäristöön tutustuminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa 

työskenneltäessä laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

L1, L3, L7

KÄSITYÖ: VUOSILUOKKA 4

Opetuksen tavoit-
teet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet

Laaja-alai-
nen osaami-
nen
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T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin teke-
miseen sekä innostaa 
keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuuOa hyödyntä-
vään käsityöhön

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu  

• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja laiOeisiin  
• tutustuminen laajemmin käsityön peruskäsiOeisiin, materi-

aaleihin ja työstötapoihin 

S4 Tekeminen 

• harjoiOelee työohjeen käyOämistä 
• laadukas tuote, viimeistelyn merkitys 

S5 Soveltaminen 

• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvallisessa työympäristössä toimiminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 
• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan miOapiirustus yhdestä suunnasta 
• opetellaan antamaan rakentavaa ja kannustavaa palauteOa 

muille 
• oppilas osaa suullisesL kuvata omaa tekemistään 
• oppii arvostamaan ja arvioimaan omaa sekä toisten työsken-

telyä 

L1, L2
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T2 ohjata oppilasta 
hahmoOamaan ja hallit-
semaan kokonainen kä-
sityöprosessi ja sen do-
kumentoinL

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu  

• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja laiOeisiin  
• tutustuminen laajemmin käsityön peruskäsiOeisiin, materi-

aaleihin ja työstötapoihin 

S4 Tekeminen 

• harjoiOelee työohjeen käyOämistä 
• laadukas tuote, viimeistelyn merkitys 

S5 Soveltaminen 

• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvallisessa työympäristössä toimiminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 
• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan miOapiirustus yhdestä suunnasta 
• opetellaan antamaan rakentavaa ja kannustavaa palauteOa 

muille 
• oppilas osaa suullisesL kuvata omaa tekemistään 
• oppii arvostamaan ja arvioimaan omaa sekä toisten työsken-

telyä 

L1, L5 
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T3 opastaa oppilasta 
suunniOelemaan ja val-
mistamaan yksin tai yh-
dessä käsityötuote tai 
-teos luoOaen omiin 
esteegsiin ja teknisiin 
ratkaisuihin

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 

• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu  

• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja laiOeisiin  
• tutustuminen laajemmin käsityön peruskäsiOeisiin, materi-

aaleihin ja työstötapoihin 

S4 Tekeminen 

• harjoiOelee työohjeen käyOämistä 
• laadukas tuote, viimeistelyn merkitys 

L2, L4, L5  

T4 ohjata oppilasta tun-
nistamaan käsiOeistöä 
sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoi-
tuksenmukaisesL

S3 Kokeilu  

• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja laiOeisiin  
• tutustuminen laajemmin käsityön peruskäsiOeisiin, materi-

aaleihin ja työstötapoihin 

S5 Soveltaminen 

• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvallisessa työympäristössä toimiminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet

L4, L6
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T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjännit-
teisesL ja vastuuntuntoi-
sesL, huolehLmaan tur-
vallisesta työskentelystä 
sekä valitsemaan ja käyt-
tämään työhön sopivaa 
välineistöä. 

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu  

• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja laiOeisiin  
• tutustuminen laajemmin käsityön peruskäsiOeisiin, materi-

aaleihin ja työstötapoihin 

S4 Tekeminen 

• harjoiOelee työohjeen käyOämistä 
• laadukas tuote, viimeistelyn merkitys 

S5 Soveltaminen 

• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvallisessa työympäristössä toimiminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

L3, L6



 517

T6 opastaa oppilasta 
käyOämään Leto – ja 
viesLntäteknologiaa 
käsityön suunniOelussa, 
valmistamisessa ja käsi-
työprosessin dokumen-
toinnissa

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 
• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan miOapiirustus yhdestä suunnasta 
• opetellaan antamaan rakentavaa ja kannustavaa palauteOa 

muille 
• oppilas osaa suullisesL kuvata omaa tekemistään 
• oppii arvostamaan ja arvioimaan omaa sekä toisten työsken-

telyä

L5

T7 ohjata oppilasta ar-
vioimaan, arvostamaan 
ja tarkastelemaan vuo-
rovaikuOeisesL omaa ja 
muiden kokonaisen käsi-
työn prosessia 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 
• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan miOapiirustus yhdestä suunnasta 
• opetellaan antamaan rakentavaa ja kannustavaa palauteOa 

muille 
• oppilas osaa suullisesL kuvata omaa tekemistään 
• oppii arvostamaan ja arvioimaan omaa sekä toisten työsken-

telyä

L1, L4, L7
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T8 heräOää oppilas ar-
vioimaan kulutus- ja 
tuotantotapoja kriigses-
L 

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• käsin toteuteOavat suunnitelmat 
• miOaaminen ja merkitseminen 

S3 Kokeilu  

• tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin, koneisiin ja laiOeisiin  
• tutustuminen laajemmin käsityön peruskäsiOeisiin, materi-

aaleihin ja työstötapoihin 

S5 Soveltaminen 

• peruskäsiOeistö oppimistehtävään liiOyen 
• turvallisessa työympäristössä toimiminen 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

L1, L3, L7

KÄSITYÖ: VUOSILUOKKA 5

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaami-
nen
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T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin teke-
miseen sekä innostaa 
keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuuOa hyödyntä-
vään käsityöhön

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen 
• ideoinL 

• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• materiaalin määrän arvioinL 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 
• tutustuu työkalujen, koneiden ja materiaalien elinkaareen 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• puolivalmiiden sarjojen rakentaminen ja soveltaminen 
• mekaniikan perusteiden kokeilua ja soveltamista 

S4 Tekeminen 

• perusLetojen ja taitojen vahvistaminen sekä laajentaminen 
• kokonaisen käsityön prosessin vaiheiden hahmoOaminen ja 

hallinta 
• laajemmat ilmiöt oppilaan arjen havainnoista 
• käytännön ongelmien ratkaiseminen 
• oppii hyödyntämään työssään kierrätysmateriaaleja 

S5 Soveltaminen 

• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-
kenneltäessä 

• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-

kenneltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 

• kirjataan ideoita  
• käsityöprosessin vaiheiden dokumentoinL, esim. työpäiväkir-

ja työn etenemisestä 
• opetellaan oman työskentelyn arvioinLa tunL- ja projekL-

kohtaisesL 
• harjoitellaan valmiin työn kuvallista dokumentoinLa 
• tutustutaan Leto- ja viesLntäteknologian käyOöön käsityö-

prosessissa 

L1, L2
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T2 ohjata oppilasta 
hahmoOamaan ja hallit-
semaan kokonainen kä-
sityöprosessi ja sen do-
kumentoinL

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen 
• ideoinL 

• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• materiaalin määrän arvioinL 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 
• tutustuu työkalujen, koneiden ja materiaalien elinkaareen 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• puolivalmiiden sarjojen rakentaminen ja soveltaminen 
• mekaniikan perusteiden kokeilua ja soveltamista 

S4 Tekeminen 

• perusLetojen ja taitojen vahvistaminen sekä laajentaminen 
• kokonaisen käsityön prosessin vaiheiden hahmoOaminen ja 

hallinta 
• laajemmat ilmiöt oppilaan arjen havainnoista 
• käytännön ongelmien ratkaiseminen 
• oppii hyödyntämään työssään kierrätysmateriaaleja 

S5 Soveltaminen 

• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-
kenneltäessä 

• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-

kenneltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 

• kirjataan ideoita  
• käsityöprosessin vaiheiden dokumentoinL, esim. työpäiväkir-

ja työn etenemisestä 
• opetellaan oman työskentelyn arvioinLa tunL- ja projekL-

kohtaisesL 
• harjoitellaan valmiin työn kuvallista dokumentoinLa 
• tutustutaan Leto- ja viesLntäteknologian käyOöön käsityö-

prosessissa 

L1, L5 
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T3 opastaa oppilasta 
suunniOelemaan ja val-
mistamaan yksin tai yh-
dessä käsityötuote tai 
-teos luoOaen omiin 
esteegsiin ja teknisiin 
ratkaisuihin

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen 
• ideoinL 

• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• materiaalin määrän arvioinL 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 
• tutustuu työkalujen, koneiden ja materiaalien elinkaareen 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• puolivalmiiden sarjojen rakentaminen ja soveltaminen 
• mekaniikan perusteiden kokeilua ja soveltamista 

S4 Tekeminen 

• perusLetojen ja taitojen vahvistaminen sekä laajentaminen 
• kokonaisen käsityön prosessin vaiheiden hahmoOaminen ja 

hallinta 
• laajemmat ilmiöt oppilaan arjen havainnoista 
• käytännön ongelmien ratkaiseminen 
• oppii hyödyntämään työssään kierrätysmateriaaleja 

L2, L4, L5  

T4 ohjata oppilasta tun-
nistamaan käsiOeistöä 
sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoi-
tuksenmukaisesL

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• puolivalmiiden sarjojen rakentaminen ja soveltaminen 
• mekaniikan perusteiden kokeilua ja soveltamista 

S5 Soveltaminen 

• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-
kenneltäessä 

• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-

kenneltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet

L4, L6
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T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjännit-
teisesL ja vastuuntuntoi-
sesL, huolehLmaan tur-
vallisesta työskentelystä 
sekä valitsemaan ja käyt-
tämään työhön sopivaa 
välineistöä. 

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen 
• ideoinL 

• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• materiaalin määrän arvioinL 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 
• tutustuu työkalujen, koneiden ja materiaalien elinkaareen 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• puolivalmiiden sarjojen rakentaminen ja soveltaminen 
• mekaniikan perusteiden kokeilua ja soveltamista 

S4 Tekeminen 

• perusLetojen ja taitojen vahvistaminen sekä laajentaminen 
• kokonaisen käsityön prosessin vaiheiden hahmoOaminen ja 

hallinta 
• laajemmat ilmiöt oppilaan arjen havainnoista 
• käytännön ongelmien ratkaiseminen 
• oppii hyödyntämään työssään kierrätysmateriaaleja 

S5 Soveltaminen 

• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-
kenneltäessä 

• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-

kenneltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

L3, L6
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T6 opastaa oppilasta 
käyOämään Leto – ja 
viesLntäteknologiaa 
käsityön suunniOelussa, 
valmistamisessa ja käsi-
työprosessin dokumen-
toinnissa

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen 
• ideoinL 

• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• materiaalin määrän arvioinL 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 
• tutustuu työkalujen, koneiden ja materiaalien elinkaareen 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 

• kirjataan ideoita  
• käsityöprosessin vaiheiden dokumentoinL, esim. työpäiväkir-

ja työn etenemisestä 
• opetellaan oman työskentelyn arvioinLa tunL- ja projekL-

kohtaisesL 
• harjoitellaan valmiin työn kuvallista dokumentoinLa 
• tutustutaan Leto- ja viesLntäteknologian käyOöön käsityö-

prosessissa 

L5

T7 ohjata oppilasta ar-
vioimaan, arvostamaan 
ja tarkastelemaan vuo-
rovaikuOeisesL omaa ja 
muiden kokonaisen käsi-
työn prosessia 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 

• kirjataan ideoita  
• käsityöprosessin vaiheiden dokumentoinL, esim. työpäiväkir-

ja työn etenemisestä 
• opetellaan oman työskentelyn arvioinLa tunL- ja projekL-

kohtaisesL 
• harjoitellaan valmiin työn kuvallista dokumentoinLa 
• tutustutaan Leto- ja viesLntäteknologian käyOöön käsityö-

prosessissa 

L1, L4, L7
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T8 heräOää oppilas ar-
vioimaan kulutus- ja 
tuotantotapoja kriigses-
L 

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen 
• ideoinL 

• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yk-

sinkertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• luonnosten tekeminen 
• materiaalin määrän arvioinL 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 
• tutustuu työkalujen, koneiden ja materiaalien elinkaareen 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• puolivalmiiden sarjojen rakentaminen ja soveltaminen 
• mekaniikan perusteiden kokeilua ja soveltamista 

S5 Soveltaminen 

• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-
kenneltäessä 

• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työs-

kenneltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

L1, L3, L7

KÄSITYÖ: VUOSILUOKKA 6

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaami-
nen
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T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin teke-
miseen sekä innostaa 
keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuuOa hyödyntä-
vään käsityöhön

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yksin-

kertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• miOakaavat 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• painotetaan kokeilujen pohjalta tuoOeen/teoksen kehiOä-

mistä 

S4 Tekeminen  

• perusLetojen ja taitojen vahvistaminen sekä laajentaminen 
• kokonaisen käsityön prosessin vaiheiden hahmoOaminen ja 

hallinta 
• laajemmat ilmiöt oppilaan arjen havainnoista 
• käytännön ongelmien ratkaiseminen 
• oppii hyödyntämään työssään kierrätysmateriaaleja 

S5 Soveltaminen 

• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet ja käyOömahdollisuudet 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 

• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan miOapiirustus kahdesta suunnasta 
• oppilas dokumentoi käsityöprosessinsa TVT:aa käyOäen 
• oppilas harjoiOelee aseOamaan itselleen oppitunLkohtaiset 

tavoiOeet sekä arvioimaan niiden saavuOamista 
• harjoitellaan työvaiheiden ja valmiin työn kuvallista doku-

mentoinLa

L1, L2
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T2 ohjata oppilasta 
hahmoOamaan ja hallit-
semaan kokonainen kä-
sityöprosessi ja sen do-
kumentoinL

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yksin-

kertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• miOakaavat 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• painotetaan kokeilujen pohjalta tuoOeen/teoksen kehiOä-

mistä 

S4 Tekeminen  

• perusLetojen ja taitojen vahvistaminen sekä laajentaminen 
• kokonaisen käsityön prosessin vaiheiden hahmoOaminen ja 

hallinta 
• laajemmat ilmiöt oppilaan arjen havainnoista 
• käytännön ongelmien ratkaiseminen 
• oppii hyödyntämään työssään kierrätysmateriaaleja 

S5 Soveltaminen 

• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet ja käyOömahdollisuudet 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 

• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan miOapiirustus kahdesta suunnasta 
• oppilas dokumentoi käsityöprosessinsa TVT:aa käyOäen 
• oppilas harjoiOelee aseOamaan itselleen oppitunLkohtaiset 

tavoiOeet sekä arvioimaan niiden saavuOamista 
• harjoitellaan työvaiheiden ja valmiin työn kuvallista doku-

mentoinLa

L1, L5 
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T3 opastaa oppilasta 
suunniOelemaan ja val-
mistamaan yksin tai yh-
dessä käsityötuote tai 
-teos luoOaen omiin 
esteegsiin ja teknisiin 
ratkaisuihin

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yksin-

kertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• miOakaavat 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• painotetaan kokeilujen pohjalta tuoOeen/teoksen kehiOä-

mistä 

S4 Tekeminen  

• perusLetojen ja taitojen vahvistaminen sekä laajentaminen 
• kokonaisen käsityön prosessin vaiheiden hahmoOaminen ja 

hallinta 
• laajemmat ilmiöt oppilaan arjen havainnoista 
• käytännön ongelmien ratkaiseminen 
• oppii hyödyntämään työssään kierrätysmateriaaleja 

L2, L4, L5  

T4 ohjata oppilasta tun-
nistamaan käsiOeistöä 
sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoi-
tuksenmukaisesL

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• painotetaan kokeilujen pohjalta tuoOeen/teoksen kehiOä-

mistä 

S5 Soveltaminen 

• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet ja käyOömahdollisuudet 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

L4, L6
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T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjännit-
teisesL ja vastuuntuntoi-
sesL, huolehLmaan tur-
vallisesta työskentelystä 
sekä valitsemaan ja käyt-
tämään työhön sopivaa 
välineistöä. 

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yksin-

kertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• miOakaavat 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• painotetaan kokeilujen pohjalta tuoOeen/teoksen kehiOä-

mistä 

S4 Tekeminen  

• perusLetojen ja taitojen vahvistaminen sekä laajentaminen 
• kokonaisen käsityön prosessin vaiheiden hahmoOaminen ja 

hallinta 
• laajemmat ilmiöt oppilaan arjen havainnoista 
• käytännön ongelmien ratkaiseminen 
• oppii hyödyntämään työssään kierrätysmateriaaleja 

S5 Soveltaminen 

• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet ja käyOömahdollisuudet 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet 

L3, L6
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T6 opastaa oppilasta 
käyOämään Leto – ja 
viesLntäteknologiaa 
käsityön suunniOelussa, 
valmistamisessa ja käsi-
työprosessin dokumen-
toinnissa

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yksin-

kertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• miOakaavat 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 

• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan miOapiirustus kahdesta suunnasta 
• oppilas dokumentoi käsityöprosessinsa TVT:aa käyOäen 
• oppilas harjoiOelee aseOamaan itselleen oppitunLkohtaiset 

tavoiOeet sekä arvioimaan niiden saavuOamista 
• harjoitellaan työvaiheiden ja valmiin työn kuvallista doku-

mentoinLa

L5

T7 ohjata oppilasta ar-
vioimaan, arvostamaan 
ja tarkastelemaan vuo-
rovaikuOeisesL omaa ja 
muiden kokonaisen käsi-
työn prosessia 

S6 DokumentoinL ja arvioinL 

• kirjataan ideoita  
• harjoitellaan miOapiirustus kahdesta suunnasta 
• oppilas dokumentoi käsityöprosessinsa TVT:aa käyOäen 
• oppilas harjoiOelee aseOamaan itselleen oppitunLkohtaiset 

tavoiOeet sekä arvioimaan niiden saavuOamista 
• harjoitellaan työvaiheiden ja valmiin työn kuvallista doku-

mentoinLa

L1, L4, L7
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14.4.13 LIIKUNTA 
 
Oppiaineen tehtävä   

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuOaa oppilaiden hyvinvoinLin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyyk-
kistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksiOäisiin 
liikuntatunteihin liiOyvät posiLiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla 
korostuvat kehollisuus, fyysinen akLivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertai-
suuOa, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyOä sekä tuetaan kulOuurista moninaisuuOa. Opetus on turvallista, ja se 
perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynne-
tään koulun Lloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesL. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalli-
seen ja eegsesL kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppi-
laiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesL akLivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja 
fyysisten ominaisuuksien harjoiOeleminen. Oppilaat saavat Letoja ja taitoja erilaisissa liikuntaLlanteissa 
toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioiOava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjän-
teinen itsensä kehiOäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehiOy-
minen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentou-
tumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auOamiseen. Liikunnassa oppilas saa val-
miuksia terveytensä edistämiseen.  

T8 heräOää oppilas ar-
vioimaan kulutus- ja 
tuotantotapoja kriigses-
L 

S1 IdeoinL 

• OpeOajajohtoinen ideoinL 
• ryhmissä ideoinL 

• pareiOain ideoinL 
• itsenäinen ideoinL 
• Innostavat ja oppilaan omasta elämänpiiristä nousevat yksin-

kertaiset aihepiirit (lelut, pelit ja käyOöesineet) 

S2 SuunniOelu 

• miOakaavat 
• käsin tai Letokoneella toteuteOavat suunnitelmat 

S3 Kokeilu 

• opiskellaan laiteohjauksen ja ohjelmoinnin perusteita 
• painotetaan kokeilujen pohjalta tuoOeen/teoksen kehiOä-

mistä 

S5 Soveltaminen 

• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet ja käyOömahdollisuudet 
• työergonomian huomioiminen 
• työturvallisuuden huomioiminen koneiden kanssa työsken-

neltäessä 
• laadukkaan tuoOeen ominaisuudet

L1, L3, L7
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”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.”  

Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuOamisessa ja monipuolistami-
sessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja vuorovaikutuksellinen opetus tukee taito-
jen oppimista, oppilaiden hyvinvoinLa, kasvua itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnalli-
seen elämäntapaan. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesL toiminnan suunniOeluun ja vastuulli-
seen toteuOamiseen. 

Liikunnan opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen akLivisuuteen, kokeilemaan erilai-
sia liikuntatehtäviä ja harjoiOelemaan parhaansa yriOäen. 

S1 L1, L3

T2 ohjata oppilasta harjaannuOamaan havaintomotorisia taitojaan 
eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aisLen avulla sekä teke-
mään liikuntaLlanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 L1, L3, L4

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaito-
jaan eOä soveltamaan niitä monipuolisesL erilaisissa oppimisympä-
ristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri Llanteissa. 

S1 L3

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan eOä soveltamaan välineenkä-
siOelytaitojaan monipuolisesL erilaisissa oppimisympäristöissä käyt-
tämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa Llanteissa. 

S1 L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehit-
tämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeuOa, liikkuvuuOa, kestävyyOä 
ja voimaa.

S1 L3

T6 opeOaa uimataito, joOa 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 liikuntaLlanteissa toiset 
huomioon oOaen.

S2 L2, L3, L6,L7

T9 ohjata oppilasta  toimimaan reilun pelin periaaOeella sekä kan-
tamaan vastuuta yhteisistä oppimisLlanteista. 

S2 L2, L6,L7

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta oOamaan vastuuta omasta toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.   

S3 L1, L2,L3

T11 huolehLa siitä, eOä oppilaat saavat riiOäväsL myönteisiä koke-
muksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.  

S3 L1,L2
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Liikunnan tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasL fyysisesL akLivista toimintaa. Opetukseen valitaan 
sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja liikuntaLlanteisiin sovelleOuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa 
eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsiOely-
taitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesi-
pelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liiOyviä tarpeellisia Le-
toja. 

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuOamaan nopeuOa, liikkuvuuOa, kestävyyOä ja voimaa. Opetukses-
sa käytetään monipuolisesL leikkejä, harjoiOeita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, 
itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteegsyyden kokemuksia. 

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn arvioinLin. 
Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n miOaukset tehdään niin, eOä ne tuke-
vat 5. vuosiluokalla koulussa järjesteOäviä laajoja terveystarkastuksia. 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyOä lisääviä pari- ja ryhmätehtä-
viä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan oOamaan toiset huomioon ja auOamaan muita sekä tehtä-
viä, joissa opitaan vastuun oOamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.  

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjänniOeisesL ponnistele-
maan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoiOeen saavuOamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun 
oOamista. Iloa ja virkistystä tuoOavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka 
vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.  

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  

Liikunnan tehtävää ja tavoiOeita toteutetaan opeOamalla turvallisesL ja monipuolisesL erilaisissa oppimi-
sympäristöissä sisä- ja ulkoLloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan huomioon vuodena-
jat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella taval-
la. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä akLivisuuOa ja yhteistoiminnallisuuOa ylläpitäviä työtapoja, 
kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auOamista sekä henkisesL ja fyysisesL turvallista toimintaa. Liikunta-
teknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoiOeiden saavuOamista. Koulun ulkopuolisille 
liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyOäytymistä. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 3-6  

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoiOeiden saavuOamiselle.  Toiminnan 
tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kan-
nalta riiOävää toimintakykyä.  Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon oOaminen, 
turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviesLnnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuuOa tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja roh-
kaisevalla palauOeella. Vuosiluokilla 3-6 kiinnitetään huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on 
merkitystä yhteiseen toimintaan osallistumisessa. 
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Oppilaan oppimisen arvioin0 liikunnassa vuosiluokilla 3-6  

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla pa-
lauOeella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. ArvioinL perustuu 
monipuoliseen näyOöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.  

PalauOeessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehiOymistarpeet ja 
tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee oOaa huomioon oppilaan terveydenLla ja erityis-
tarpeet. ArvioinL toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan arvioinL perus-
tuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoiOeisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (ta-
voiOeet 2-6) ja työskentely (tavoiOeet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä ar-
vioinnin perusteena. Move!-miOausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohja-
taan itsearvioinLin. 

Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-
sessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-
kuvuositodistusta varten opeOaja käyOää liikunnan valtakunnallisia arvioinLkriteereitä.  

Oppiaineen arvioin0kriteerit 6. vuosiluokan pää1eeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ ar-
vosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita 
fyysiseen akLivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia lii-
kuntatehtäviä ja harjoiOe-
lemaan parhaansa yrit-
täen.

S1 Työskentely ja yriOämi-
nen 

Oppilas osallistuu liikuntatunLen toimin-
taan yleensä akLivisesL kokeillen ja har-
joitellen erilaisia liikuntatehtäviä.  

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuOamaan havain-
tomotorisia taitojaan eli 
havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aisLen 
avulla sekä tekemään lii-
kuntaLlanteisiin sopivia 
ratkaisuja. 

S1 Ratkaisujen teko erilai-
sissa liikuntaLlanteissa 

Oppilas tekee eri liikuntaLlanteissa, ku-
ten leikeissä ja peleissä, useimmiten tar-
koituksenmukaisia ratkaisuja.

T3 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan tasapaino- 
ja liikkumistaitojaan eOä 
soveltamaan niitä moni-
puolisesL erilaisissa op-
pimisympäristöissä, eri 
vuodenaikoina sekä eri 
Llanteissa.

S1 Motoristen perustaito-
jen (tasapaino- ja liik-
kumistaidot) käyOämi-
nen eri liikuntamuo-
doissa

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua eri-
laisissa oppimisympäristöissä.  
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T4 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan eOä sovel-
tamaan välineenkäsiOely-
taitojaan monipuolisesL 
erilaisissa oppimisympä-
ristöissä käyOämällä eri-
laisia välineitä eri vuode-
naikoina erilaisissa Llan-
teissa.

S1 Motoristen perustaito-
jen (välineenkäsiOely-
taidot) käyOäminen eri 
liikuntamuodoissa 

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavä-
lineitä erilaisissa oppimisympäristöissä.  

T5 kannustaa ja ohjata 
oppilasta arvioimaan, 
ylläpitämään ja kehiOä-
mään fyysisiä ominai-
suuksiaan: nopeuOa, liik-
kuvuuOa, kestävyyOä ja 
voimaa.  

S1 Fyysisten ominaisuuk-
sien harjoiOaminen  

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominai-
suuksiaan ja harjoiOaa nopeuOa, liikku-
vuuOa, kestävyyOä ja voimaa  

T6 opeOaa uimataito, 
joOa oppilas pystyy liik-
kumaan vedessä ja pelas-
tautumaan vedestä 

S1 Uima- ja pelastautumis-
taidot 

Oppilas on perusuimataitoinen 
(Osaa uida 50 metriä kahta uin=tapaa käy6äen ja 
sukeltaa 5 metriä pinnan alla).  

T7 ohjata oppilasta tur-
valliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatun-
neilla.     

S1 Toiminta liikuntatunneil-
la

Oppilas osaa oOaa huomioon mahdolli-
set vaaraLlanteet liikuntatunneilla sekä 
pyrkii toimimaan turvallisesL ja asialli-
sesL. 

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työs-
kentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneil-
maisuaan liikuntaLlan-
teissa toiset huomioon 
oOaen.

S2 Vuorovaikutus- ja työs-
kentelytaidot 

Oppilas osaa toimia eri liikuntaLlanteissa 
yhteisesL sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toi-
mimaan reilun pelin peri-
aaOeella sekä kantamaan 
vastuuta yhteisistä oppi-
misLlanteista.

S2 Toiminta yhteisissä op-
pimisLlanteissa  

Oppilas noudaOaa  reilun pelin periaat-
teita ja osoiOaa pyrkivänsä vastuullisuu-
teen yhteisissä oppimisLlanteissa. 

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta 
oOamaan vastuuta omas-
ta toiminnasta ja vahvis-
taa itsenäisen työskente-
lyn taitoja.   

S3 Työskentelytaidot Oppilas osaa yleensä työskennellä vas-
tuullisesL ja itsenäisesL.  
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OULUN KRISTILLISEN KOULUN PAIKALLINEN OSUUS 
Oppiaineen tehtävä 
Oppiaineen tehtävä on kuvaOu valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. 
Oulun krisLllisessä koulussa toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita, joita tukee Oulun 
kaupungin opetussuunnitelma sekä opetushallituksen laaLma tukimateriaali: hOp://www.edu.fi/download/
166299_ops2016_liikunnan_tukimateriaalit.pdf. Oulun krisLllisen koulun kulOuurikasvatuksen suunnitelma 
(LIITE) täydentää liikunnan opetusta. Paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennetaan liikunnan opetuksen 
tavoiOeita ja keskeisiä sisältöjä vuosiluokilla 3–6. Lisäksi on määritelty, mitkä ovat oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyOämiseen ja tukeen ja oppimisen arvioinLin liiOyvät mahdolliset erityis-
piirteet ja painopistealueet vuosiluokilla 3–6. 

Oulun krisLllisen koulun liikunnanopetuksen arvoihin kuuluva ihmisenä kasvaminen ohjaa aikuisia ja lapsia 
vastuulliseen lähimmäisyyteen, kunnioitukseen ja luoOamukseen. Pyrimme toimimaan ”Toinen toistenne 
kunnioiOamisessa kilpailkaa keskenänne” -ajatuksen mukaisesL. 

LiikuntatunLen tavoiOeena on tuoOaa oppilaalle koulupäivään iloa, myönteisiä kokemuksia ja hyvinvoinLa. 
Näiden tavoiOeiden saavuOamisessa edesauOavat yhdessä liikkuminen, monipuoliset harjoiOeet ja omalle 
taitotasolle sopivat haasteet. Liikuntatunneilla koetut myönteiset kokemukset ja onnistumisen elämykset 
ohjaavat oppilasta liikunnalliseen elämäntapaan. 

Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuOaa myönteisesL oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
liikuntakykyyn ja hyvinvoinLin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Hy-
vinvoinLin vaikuOaminen otetaan liikunnanopetuksessa vakavasL ja sen eteen työskennellään pitkäjäntei-
sesL yhdessä oppilaan kanssa. Oppilaita ohjataan liikuntavälineiden ja -paikkojen kunnossapitoon: liikunta-
paikat jätetään siisteiksi, välineet pidetään ehjinä ja huolehditaan omista liikuntavarusteista. 

Liikunnassa kasvaminen tarkoiOaa monipuolisten liikkumiseen, hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja liikunnan har-
rastamiseen tarviOavien taitojen ja Letojen kartuOamista monipuolisten liikuntakokemusten kauOa. Liikun-
nan avulla kasvamisessa liikuntakasvatus on väline ihmisenä kasvamisessa. Erilaisten tunteiden tunnistami-
nen ja niiden ilmaiseminen toisia kunnioiOaen ovat liikunnan avulla kasvamisen tavoiOeena. Yhteisen teke-
misen, toisten auOamisen, jaetun vastuun kantamisen ja omissa taidoissa kehiOymisen kauOa  
Vahvistetaan myönteistä minäkäsitystä turvallisen yhteisön jäsenenä. 

”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.” 
Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuOaminen ja monipuolinen har-
joiOeleminen sekä sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Motoristen taitojen oppiminen vaaLi määrällisesL 

T11 huolehLa siitä, eOä 
oppilaat saavat riiOäväsL 
myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, päte-
vyydestä ja yhteisöllisyy-
destä. 

S3 Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. 
Oppilasta ohjataan pohLmaan kokemuk-
siaan osana itsearvioinLa.  

http://www.edu.fi/download/166299_ops2016_liikunnan_tukimateriaalit.pdf
http://www.edu.fi/download/166299_ops2016_liikunnan_tukimateriaalit.pdf
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paljon monipuolista tekemistä ja toistoja. Tämä huomioidaan suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä työllä 
sekä hyvin valituilla työtavoilla yksilö-, pari-, ja pienryhmätyöskentelyä vaihtelemalla. 

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 3-6  
Liikunnan tehtävää ja tavoiOeita toteutetaan opeOamalla turvallisesL ja monipuolisesL erilaisissa oppimi-
sympäristöissä sisä- ja ulkoLloissa akLvoiden oppilaiden osallistumista. Oululaisessa liikunnanopetuksessa 
huomioidaan vuodenajat ja niihin soveltuvat liikuntaympäristöt ja liikuntamuodot kuten talviliikuntalajit 
vaihdellen sisällä ja ulkona liikkumista.  Oppilasurheilu on tärkeä osa oululaista liikuntakulOuuria. 

Koulumme osallistuu Oulun kaupungin liikuntatoimen kouluille suunnaOuihin oppilasurheilutapahtumiin 
(esimerkiksi yleisurheilu, maastojuoksu, suunnistus, erilaiset palloilulajit). Liikuntatunteja voidaan toteuOaa 
muun muassa Ouluhallissa, Linnanmaan jää- ja palloiluhallissa, Urheilutalossa, Raksilan jää- ja uimahallissa, 
Pesäpallostadionilla, Castrenin urheilukeskuksessa, RaaLssa yleisurheilukentällä ja muilla kaupungin ylläpi-
tämillä urheilualueilla. Tanssin opetuksessa voi hyödyntää Oulun seudun ammagkorkeakoulun kulOuurialan 
yksikön tanssinopetuksen opiskelijoiden ja krisLllisen tanssikoulu Elliotsin asiantuntemusta. Opetuksessa 
käytetään hyväksi kaupungin laaLmia suunnistus-, retkeily- ja pyöräilyreigkarOoja. 

Oulun kaupungissa toimii useita urheilu- ja liikuntaseuroja, joiden kanssa opeOajat voivat tehdä yhteistyötä 
esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden osallistua koulun jälkeen erilaisiin liikuntakerhoihin (esimerkiksi 
koripallo-, frisbeegolf-, yleisurheilu-, tanssikerho) ja luoda yhteisiä toimintamalleja uusien harrastusten löy-
tämiseksi. VälitunLliikuntaa monipuolistetaan Välkkäri-liikunnalla. Lisäksi olemme mukana erilaisissa liikun-
taa edistävissä valtakunnallisissa hankkeissa esimerkiksi Liikkuva koulu -hankkeessa. 

Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä akLivisuuOa ja yhteistoiminnallisuuOa ylläpitäviä työtapoja, 
kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auOamista sekä henkisesL ja fyysisesL turvallista toimintaa. Liikun-
tatunLen tulee sisältää runsaasL fyysistä akLivisuuOa. SijoiOamalla liikuntatunnit kouluviikolle erillisinä op-
pitunteina oppilaat saavat kouluviikkoon enemmän akLivisuuOa. Oppitunnin kestossa tulee kuitenkin huo-
mioida opeteOavien sisältöjen erityispiirteet ja liikuntapaikkojen sijainL. Eri liikuntamuotojen opeOaminen 
ja monipuolisten harjoiOeiden käyOäminen saman oppitunnin aikana esimerkiksi yhteisopeOajuuOa hyö-
dyntäen lisäävät liikuntatunnin toiminnallisuuOa. Selkeä oppitunnin rakenne edistää fyysisesL akLivista toi-
mintaa liikuntatunneilla. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikenne-
käyOäytymistä. 

Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoiOeiden saavuOamista. Sitä hyödyn-
netään tarkoituksenmukaisesL taitojen oppimisessa, fyysisen akLivisuuden edistämisessä sekä oman fyysi-
sen toimintakyvyn arvioinnissa. 

Liikunnan oppiaineen luonteeseen kuuluu se, eOä kaikkiin aseteOuihin tavoiOeisiin ja sisältöalueisiin pyri-
tään joltain osin jokaisella vuosiluokalla. Vuosiluokallistaminen tapahtuu oppilaiden kehityksen ja taitojen 
mukaisesL siten, eOä ne muodostavat oppimista tukevan jatkumon, jossa tavoiOeiden vaaLmus kasvaa (tai-
toja monipuolistetaan ja vakiinnutetaan) opintojen edetessä. Vuosiluokilla 3-6 opetuksen tavoiOeiden pain-
opiste siirtyy perustaitojen vakiinnuOamiseen ja monipuolistamiseen samalla, kun kehitetään erityisesL so-
siaalisia taitoja. Oppilailta voidaan edellyOää oman kehitysvaiheensa mukaisesL osallistumista toiminnan 
suunniOeluun ja vastuulliseen toteuOamiseen. Paikallisessa Oulun krisLllisen koulun liikunnan opetussuun-
nitelmassa sisältöalue kuvaa oppilaan toimintaa. Liikuntamuodoilla tarkoitetaan tarkoituksenmukaista liik-
kumista eri ympäristöissä eri vuodenaikoina. 
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Liikunnan opetuksen tavoi1eet ja tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3–6 vuosiluoki1ain 

LIIKUNTA: VUOSILUOKKA 3

Opetuksen tavoit-
teet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet

Laaja-alai-
nen osaami-
nen

T1 Kannustaa oppilaita 
fyysiseen akLivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia 
liikuntatehtäviä ja har-
joiOelemaan parhaansa 
yriOäen.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• AkLivisuus ja harjoiOeleminen liikuntatunneilla 
• Vuodenaikoihin sopivat erilaiset liikuntamuodot 
• Liikuntatunneilla harjoiOeita, jotka ohjaavat akLiviseen toi-

mintaan

L1, L3

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuOamaan havain-
tomotorisia taitojaan eli 
havainnoimaan itseään 
ja ympäristöään aisLen 
avulla sekä tekemään 
liikuntaLlanteisiin sopi-
via ratkaisuja.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Havaintomotoristen taitojen harjaannuOaminen (kehon ja 
ympäristön hahmoOaminen) 

• KIINNIOTTOLEIKIT: reakLokykyä, koordinaaLota ja rytmiky-
kyä harjaannuOavat tehtävät alkulämmiOelyissä  

• VOIMISTELU: kehon hahmoOamista harjaannuOavat tehtä-
vät, telineradat  

• MUSIIKKILIIKUNTA: tehtävät, joissa omaa kehoa liikutetaan 
tahdonalaisesL suhteessa Llaan, aikaan ja voimaan, liikku-
minen musiikin rytmissä yksin sekä suhteessa muihin 

• PALLOPELIT- JA LEIKIT: tehtäviä, joissa käytetään eri välineitä 
ja ympäristöjä monipuolisesL, pelikäsitystä harjaannuOavat 
pienpelit ja viitepelit 

• SUUNNISTUS: kartanlukutaidon harjaannuOaminen

L1, L3, L4
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T3 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan tasapaino- 
ja liikkumistaitojaan eOä 
soveltamaan niitä moni-
puolisesL erilaisissa op-
pimisympäristöissä, eri 
vuodenaikoina sekä eri 
Llanteissa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Motoristen perustaitojen: Tasapainotaitojen, liikkumistaito-
jen ja välineenkäsiOelytaitojen vahvistaminen ja niiden mo-
nipuolinen soveltaminen erilaisissa oppimisympäristöissä eri 
vuodenaikoina 

• VOIMISTELU: hypyt, hyppelyt, voimistelulliset liikesarjat il-
man välineitä ja välineiden kanssa 

• TELINEVOIMISTELU: telineradat, pyörimis- ja tasapainoliik-
keet, hypyt 

• KAMPPAILUT: koulupaini 

• LUISTELU: perusluistelutaidot 

• HIIHTO: perushiihtotaidot 

• PALLOPELIT: harjoiOeet, joilla harjoitetaan kuljeOamista kä-
sillä ja jaloilla, pompuOamista, heiOämistä- ja kiinnioOoa, 
lyömistä ja laukaisemista eri välineillä, pelataan monipuoli-
sesL pienpelejä ja viitepelejä 

• MUSIIKKI- JA TANSSILIIKUNTA: esimerkiksi erilaiset piirileikit, 
askelsarjat ja luovat harjoiOeet tanssin elemenOejä hyödyn-
täen 

• PERUSLIIKUNTA: juokseminen, heiOo- ja hyppytaidot 

• SUUNNISTUS- JA RETKEILY: koulun lähimaastossa liikkuminen 
suunnistustaitoja hyväksikäyOäen

L3
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T4 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan eOä sovel-
tamaan välineenkäsiOe-
lytaitojaan monipuoli-
sesL erilaisissa oppimi-
sympäristöissä käyOä-
mällä erilaisia välineitä 
eri vuodenaikoina erilai-
sissa Llanteissa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Motoristen perustaitojen: Tasapainotaitojen, liikkumistaito-
jen ja välineenkäsiOelytaitojen vahvistaminen ja niiden mo-
nipuolinen soveltaminen erilaisissa oppimisympäristöissä eri 
vuodenaikoina 

• VOIMISTELU: hypyt, hyppelyt, voimistelulliset liikesarjat il-
man välineitä ja välineiden kanssa 

• TELINEVOIMISTELU: telineradat, pyörimis- ja tasapainoliik-
keet, hypyt 

• KAMPPAILUT: koulupaini 

• LUISTELU: perusluistelutaidot 

• HIIHTO: perushiihtotaidot 

• PALLOPELIT: harjoiOeet, joilla harjoitetaan kuljeOamista kä-
sillä ja jaloilla, pompuOamista, heiOämistä- ja kiinnioOoa, 
lyömistä ja laukaisemista eri välineillä, pelataan monipuoli-
sesL pienpelejä ja viitepelejä 

• MUSIIKKI- JA TANSSILIIKUNTA: esimerkiksi erilaiset piirileikit, 
askelsarjat ja luovat harjoiOeet tanssin elemenOejä hyödyn-
täen 

• PERUSLIIKUNTA: juokseminen, heiOo- ja hyppytaidot 

• SUUNNISTUS- JA RETKEILY: koulun lähimaastossa liikkuminen 
suunnistustaitoja hyväksikäyOäen

L3

T5 kannustaa ja ohjata 
oppilasta arvioimaan, 
ylläpitämään ja kehiOä-
mään fyysisiä ominai-
suuksiaan: nopeuOa, 
liikkuvuuOa, kestävyyOä 
ja voimaa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Kannustetaan arvioimaan, ylläpitämään ja kehiOämään fyysi-
siä ominaisuuksia: voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus 

• VOIMAA kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi kamppailut, kou-
lupaini, kuntopiiritehtävät, lihaskuntoliikkeitä pariliikkeinä, 
hypyt ja heitot 

• NOPEUTTA kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi juoksupyräh-
dykset leikeissä ja pallopeleissä, hypyt, heitot, loikat ja kisai-
lut perusliikunnassa 

• KESTÄVYYTTÄ kehiOävä toiminta esimerkiksi pallopelit ja 
maastossa liikkuminen eri vuodenaikoina juosten, suunnis-
taen, retkeillen, luistellen ja hiihtäen 

• LIIKKUVUUTTA edistäviä/kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi 
voimistelussa käsien ja harLoiden, jalkojen sekä vartalon 
koukistukset, ojennukset, nostot, kierrot, heilautukset, taivu-
tukset 

• Liikuntatunneilla alku- ja loppuverryOelyssä tehtävät venyt-
telyt

L3
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T6 opeOaa uimataito, 
joOa oppilas pystyy liik-
kumaan vedessä ja pe-
lastautumaan vedestä.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Pystyy uimaan- ja pelastautumaan vedestä 
• Oulun kaupungin järjestämä uinninopetus, jossa on oma 

suunnitelma (LIITE); selkäuinL, krooliuinL, 50m uinL vapaalla 
tyylillä

L3

T7 ohjata oppilasta tur-
valliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatun-
neilla.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Turvallinen ja asiallinen toiminta liikuntatunneilla 

• Turvalliset työskentelytaidot liikuntatunneilla, kuten sääntö-
jen ja ohjeiden noudaOaminen 

• Pallopelien sääntöjen tunteminen 

• Telineiden ja välineiden turvallinen käyOö  

• Liikenteessä ja maastossa liikkuminen turvallisesL

L3, L6, L7

T8 ohjata oppilasta työs-
kentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneil-
maisuaan liikuntaLlan-
teissa toiset huomioon 
oOaen.

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

• Yhdessä työskentely kaikkien kanssa, toiminnan ja tunneil-
maisun säätely toiset huomioon oOaen 

• Myönteisiä yhteisöllisyyOä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä 

• Leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan oOamaan toi-
set huomioon ja auOamaan muita

L2, L3, L6, L7

T9 ohjata oppilasta toi-
mimaan reilun pelin pe-
riaaOeella sekä kanta-
maan vastuuta yhteisistä 
oppimisLlanteista.

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

• Toimiminen reilun pelin periaaOeella ja vastuu yhteisistä 
oppimisLlanteista 

• Tehtäviä, joissa opitaan vastuun oOamista omasta toiminnas-
ta, yhteisistä asioista ja säännöistä

L2, L6, L7

T10 kannustaa oppilasta 
oOamaan vastuuta 
omasta toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäisen 
työskentelyn taitoja.

S3 Psyykkinen toimintakyky 

• Pitkäjänteisyys, ponnistelu ja vastuunoOo tavoiOeiden saa-
vuOamiseksi yksin ja yhdessä muiden kanssa 

• Tehtäviä, joissa opitaan pitkäjänteisesL ponnistelemaan yk-
sin ja yhdessä muiden kanssa tavoiOeiden saavuOamiseksi 
(esimerkiksi taidon oppimistehtävät, jotka vaaLvat useita 
toistoja) 

L1, L2, L3

T11 huolehLa siitä, eOä 
oppilaat saavat riiOäväsL 
myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, päte-
vyydestä ja yhteisölli-
syydestä.

S3 Psyykkinen toimintakyky 

• Iloa ja virkistystä tuoOavat liikuntatehtävät ja myönteiset 
kokemukset, joilla vahvistetaan myönteistä minäkuvaa. 

• Monipuolisia leikkejä ja harjoiOeita, jotka mahdollistavat 
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden tunteiden kokemis-
ta. 

• HarjoiOeita, jotka mahdollistavat ilmaisun ja esteegsyyden 
kokemuksia, kuten luovat harjoiOeet sekä pienet liike- ja 
tanssisarjat

L1, L2



 541



 542

LIIKUNTA: VUOSILUOKKA 4

Opetuksen tavoit-
teet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet

Laaja-alai-
nen osaami-
nen

T1 Kannustaa oppilaita 
fyysiseen akLivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia 
liikuntatehtäviä ja har-
joiOelemaan parhaansa 
yriOäen.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• AkLivisuus ja harjoiOeleminen liikuntatunneilla 
• Vuodenaikoihin sopivat erilaiset liikuntamuodot 
• Liikuntatunneilla harjoiOeita, jotka ohjaavat akLiviseen toi-

mintaan

L1, L3

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuOamaan havain-
tomotorisia taitojaan eli 
havainnoimaan itseään 
ja ympäristöään aisLen 
avulla sekä tekemään 
liikuntaLlanteisiin sopi-
via ratkaisuja.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Havaintomotoristen taitojen harjaannuOaminen (kehon ja 
ympäristön hahmoOaminen) 

• KIINNIOTTOLEIKIT: reakLokykyä, koordinaaLota ja rytmiky-
kyä harjaannuOavat tehtävät alkulämmiOelyissä  

• VOIMISTELU: kehon hahmoOamista harjaannuOavat tehtä-
vät, telineradat  

• MUSIIKKILIIKUNTA: tehtävät, joissa omaa kehoa liikutetaan 
tahdonalaisesL suhteessa Llaan, aikaan ja voimaan, liikku-
minen musiikin rytmissä yksin sekä suhteessa muihin 

• PALLOPELIT- JA LEIKIT: tehtäviä, joissa käytetään eri välineitä 
ja ympäristöjä monipuolisesL, pelikäsitystä harjaannuOavat 
pienpelit ja viitepelit 

• SUUNNISTUS: kartanlukutaidon harjaannuOaminen

L1, L3, L4
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T3 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan tasapaino- 
ja liikkumistaitojaan eOä 
soveltamaan niitä moni-
puolisesL erilaisissa op-
pimisympäristöissä, eri 
vuodenaikoina sekä eri 
Llanteissa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Motoristen perustaitojen: Tasapainotaitojen, liikkumistaito-
jen ja välineenkäsiOelytaitojen vahvistaminen ja niiden mo-
nipuolinen soveltaminen erilaisissa oppimisympäristöissä eri 
vuodenaikoina 

• VOIMISTELU: hypyt, hyppelyt, voimistelulliset liikesarjat il-
man välineitä ja välineiden kanssa 

• TELINEVOIMISTELU: telineradat, pyörimis- ja tasapainoliik-
keet, hypyt 

• KAMPPAILUT: koulupaini 

• LUISTELU: perusluistelutaidot 

• HIIHTO: perushiihtotaidot 

• PALLOPELIT: harjoiOeet, joilla harjoitetaan kuljeOamista kä-
sillä ja jaloilla, pompuOamista, heiOämistä- ja kiinnioOoa, 
lyömistä ja laukaisemista eri välineillä, pelataan monipuoli-
sesL pienpelejä ja viitepelejä 

• MUSIIKKI- JA TANSSILIIKUNTA: esimerkiksi erilaiset piirileikit, 
askelsarjat ja luovat harjoiOeet tanssin elemenOejä hyödyn-
täen 

• PERUSLIIKUNTA: juokseminen, heiOo- ja hyppytaidot 

• SUUNNISTUS- JA RETKEILY: koulun lähimaastossa liikkuminen 
suunnistustaitoja hyväksikäyOäen

L3
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T4 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan eOä sovel-
tamaan välineenkäsiOe-
lytaitojaan monipuoli-
sesL erilaisissa oppimi-
sympäristöissä käyOä-
mällä erilaisia välineitä 
eri vuodenaikoina erilai-
sissa Llanteissa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Motoristen perustaitojen: Tasapainotaitojen, liikkumistaito-
jen ja välineenkäsiOelytaitojen vahvistaminen ja niiden mo-
nipuolinen soveltaminen erilaisissa oppimisympäristöissä eri 
vuodenaikoina 

• VOIMISTELU: hypyt, hyppelyt, voimistelulliset liikesarjat il-
man välineitä ja välineiden kanssa 

• TELINEVOIMISTELU: telineradat, pyörimis- ja tasapainoliik-
keet, hypyt 

• KAMPPAILUT: koulupaini 

• LUISTELU: perusluistelutaidot 

• HIIHTO: perushiihtotaidot 

• PALLOPELIT: harjoiOeet, joilla harjoitetaan kuljeOamista kä-
sillä ja jaloilla, pompuOamista, heiOämistä- ja kiinnioOoa, 
lyömistä ja laukaisemista eri välineillä, pelataan monipuoli-
sesL pienpelejä ja viitepelejä 

• MUSIIKKI- JA TANSSILIIKUNTA: esimerkiksi erilaiset piirileikit, 
askelsarjat ja luovat harjoiOeet tanssin elemenOejä hyödyn-
täen 

• PERUSLIIKUNTA: juokseminen, heiOo- ja hyppytaidot 

• SUUNNISTUS- JA RETKEILY: koulun lähimaastossa liikkuminen 
suunnistustaitoja hyväksikäyOäen

L3

T5 kannustaa ja ohjata 
oppilasta arvioimaan, 
ylläpitämään ja kehiOä-
mään fyysisiä ominai-
suuksiaan: nopeuOa, 
liikkuvuuOa, kestävyyOä 
ja voimaa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Kannustetaan arvioimaan, ylläpitämään ja kehiOämään fyysi-
siä ominaisuuksia: voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus 

• VOIMAA kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi kamppailut, kou-
lupaini, kuntopiiritehtävät, lihaskuntoliikkeitä pariliikkeinä, 
hypyt ja heitot 

• NOPEUTTA kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi juoksupyräh-
dykset leikeissä ja pallopeleissä, hypyt, heitot, loikat ja kisai-
lut perusliikunnassa 

• KESTÄVYYTTÄ kehiOävä toiminta esimerkiksi pallopelit ja 
maastossa liikkuminen eri vuodenaikoina juosten, suunnis-
taen, retkeillen, luistellen ja hiihtäen 

• LIIKKUVUUTTA edistäviä/kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi 
voimistelussa käsien ja harLoiden, jalkojen sekä vartalon 
koukistukset, ojennukset, nostot, kierrot, heilautukset, taivu-
tukset 

• Liikuntatunneilla alku- ja loppuverryOelyssä tehtävät venyt-
telyt

L3
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T6 opeOaa uimataito, 
joOa oppilas pystyy liik-
kumaan vedessä ja pe-
lastautumaan vedestä.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Pystyy uimaan- ja pelastautumaan vedestä 
• Oulun kaupungin järjestämä uinninopetus, jossa on oma 

suunnitelma (LIITE); selkäuinL, krooliuinL, 50m uinL vapaalla 
tyylillä

L3

T7 ohjata oppilasta tur-
valliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatun-
neilla.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Turvallinen ja asiallinen toiminta liikuntatunneilla 

• Turvalliset työskentelytaidot liikuntatunneilla, kuten sääntö-
jen ja ohjeiden noudaOaminen 

• Pallopelien sääntöjen tunteminen 

• Telineiden ja välineiden turvallinen käyOö  

• Liikenteessä ja maastossa liikkuminen turvallisesL

L3, L6, L7

T8 ohjata oppilasta työs-
kentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneil-
maisuaan liikuntaLlan-
teissa toiset huomioon 
oOaen.

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

• Yhdessä työskentely kaikkien kanssa, toiminnan ja tunneil-
maisun säätely toiset huomioon oOaen 

• Myönteisiä yhteisöllisyyOä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä 

• Leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan oOamaan toi-
set huomioon ja auOamaan muita

L2, L3, L6, L7

T9 ohjata oppilasta toi-
mimaan reilun pelin pe-
riaaOeella sekä kanta-
maan vastuuta yhteisistä 
oppimisLlanteista.

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

• Toimiminen reilun pelin periaaOeella ja vastuu yhteisistä 
oppimisLlanteista 

• Tehtäviä, joissa opitaan vastuun oOamista omasta toiminnas-
ta, yhteisistä asioista ja säännöistä

L2, L6, L7

T10 kannustaa oppilasta 
oOamaan vastuuta 
omasta toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäisen 
työskentelyn taitoja.

S3 Psyykkinen toimintakyky 

• Pitkäjänteisyys, ponnistelu ja vastuunoOo tavoiOeiden saa-
vuOamiseksi yksin ja yhdessä muiden kanssa 

• Tehtäviä, joissa opitaan pitkäjänteisesL ponnistelemaan yk-
sin ja yhdessä muiden kanssa tavoiOeiden saavuOamiseksi 
(esimerkiksi taidon oppimistehtävät, jotka vaaLvat useita 
toistoja) 

L1, L2, L3

T11 huolehLa siitä, eOä 
oppilaat saavat riiOäväsL 
myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, päte-
vyydestä ja yhteisölli-
syydestä.

S3 Psyykkinen toimintakyky 

• Iloa ja virkistystä tuoOavat liikuntatehtävät ja myönteiset 
kokemukset, joilla vahvistetaan myönteistä minäkuvaa. 

• Monipuolisia leikkejä ja harjoiOeita, jotka mahdollistavat 
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden tunteiden kokemis-
ta. 

• HarjoiOeita, jotka mahdollistavat ilmaisun ja esteegsyyden 
kokemuksia, kuten luovat harjoiOeet sekä pienet liike- ja 
tanssisarjat

L1, L2



 546



 547

LIIKUNTA: VUOSILUOKKA 5

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaami-
nen

T1 Kannustaa oppilaita 
fyysiseen akLivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia 
liikuntatehtäviä ja har-
joiOelemaan parhaansa 
yriOäen.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• AkLivisuus ja harjoiOeleminen liikuntatunneilla 
• Vuodenaikoihin sopivat erilaiset liikuntamuodot 
• Liikuntatunneilla harjoiOeita, jotka ohjaavat akLiviseen toi-

mintaan

L1, L3

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuOamaan havain-
tomotorisia taitojaan eli 
havainnoimaan itseään 
ja ympäristöään aisLen 
avulla sekä tekemään 
liikuntaLlanteisiin sopi-
via ratkaisuja.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Havaintomotoristen taitojen harjaannuOaminen (kehon ja 
ympäristön hahmoOaminen) 

• KIINNIOTTOLEIKIT: reakLokykyä, koordinaaLota ja rytmiky-
kyä harjaannuOavat tehtävät alkulämmiOelyissä  

• VOIMISTELU: kehonhallintaa harjaannuOavat tehtävät, teli-
neradat  

• MUSIIKKILIIKUNTA: tehtävät, joissa omaa kehoa liikutetaan 
tahdonalaisesL suhteessa Llaan, aikaan ja voimaan, liikku-
minen musiikin rytmissä yksin sekä suhteessa muihin 

• PALLOPELIT- JA LEIKIT: tehtäviä, joissa ohjataan tarkoituk-
senmukaiseen liikkumiseen peliLlanteissa suhteessa peliväli-
neeseen ja muihin pelaajiin nähden, pienpelit ja viitepelit eri 
välineitä ja ympäristöjä monipuolisesL käyOäen 

• SUUNNISTUS: tehtävät, joilla harjaannutetaan reiLnvalintaa

L1, L3, L4
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T3 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan tasapaino- 
ja liikkumistaitojaan eOä 
soveltamaan niitä moni-
puolisesL erilaisissa op-
pimisympäristöissä, eri 
vuodenaikoina sekä eri 
Llanteissa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Motoristen perustaitojen: Tasapainotaitojen, liikkumistaito-
jen ja välineenkäsiOelytaitojen vahvistaminen ja niiden mo-
nipuolinen soveltaminen erilaisissa oppimisympäristöissä eri 
vuodenaikoina 

• Monipuolinen liikkuminen eri vuodenaikoina oppimisympä-
ristöinä sali, kenOä, maasto, lumi, jää ja vesi 

• VOIMISTELU: hypyt, hyppelyt, voimistelulliset liikesarjat il-
man välineitä ja välineiden kanssa sekä liikkuminen musiikkia 
ilmentäen 

• TELINEVOIMISTELU: telineradat, taitotason mukaisia moni-
puolisia liikkeitä ja hyppyjä 

• LUISTELU: taitotasonmukaisia tehtäviä, välineillä, musiikin 
rytmiin 

• HIIHTO: taitotasonmukaisia harjoiOeita suksilla, eri maas-
tonmuotoja hyödyntäen 

• PALLOPELIT: harjoiOeet, joilla harjoitetaan kuljeOamista kä-
sillä ja jaloilla, pompuOamista, heiOämistä- ja kiinnioOoa, 
lyömistä ja laukaisemista eri välineillä, pelataan monipuoli-
sesL pienpelejä ja viitepelejä 

• MUSIIKKI- JA TANSSILIIKUNTA: esimerkiksi muoL-, pari- ja 
kansantanssit, askelsarjat ja luovat harjoiOeet tanssin ele-
menOejä hyödyntäen 

• PERUSLIIKUNTA: taitotasonmukaisia harjoituksia yhdistäen 
juokseminen, heiOo- ja hyppytaidot 

• SUUNNISTUS- JA RETKEILY: koulun lähimaastossa

L3
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T4 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan eOä sovel-
tamaan välineenkäsiOe-
lytaitojaan monipuoli-
sesL erilaisissa oppimi-
sympäristöissä käyOä-
mällä erilaisia välineitä 
eri vuodenaikoina erilai-
sissa Llanteissa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Motoristen perustaitojen: Tasapainotaitojen, liikkumistaito-
jen ja välineenkäsiOelytaitojen vahvistaminen ja niiden mo-
nipuolinen soveltaminen erilaisissa oppimisympäristöissä eri 
vuodenaikoina 

• Monipuolinen liikkuminen eri vuodenaikoina oppimisympä-
ristöinä sali, kenOä, maasto, lumi, jää ja vesi 

• VOIMISTELU: hypyt, hyppelyt, voimistelulliset liikesarjat il-
man välineitä ja välineiden kanssa sekä liikkuminen musiikkia 
ilmentäen 

• TELINEVOIMISTELU: telineradat, taitotason mukaisia moni-
puolisia liikkeitä ja hyppyjä 

• LUISTELU: taitotasonmukaisia tehtäviä, välineillä, musiikin 
rytmiin 

• HIIHTO: taitotasonmukaisia harjoiOeita suksilla, eri maas-
tonmuotoja hyödyntäen 

• PALLOPELIT: harjoiOeet, joilla harjoitetaan kuljeOamista kä-
sillä ja jaloilla, pompuOamista, heiOämistä- ja kiinnioOoa, 
lyömistä ja laukaisemista eri välineillä, pelataan monipuoli-
sesL pienpelejä ja viitepelejä 

• MUSIIKKI- JA TANSSILIIKUNTA: esimerkiksi muoL-, pari- ja 
kansantanssit, askelsarjat ja luovat harjoiOeet tanssin ele-
menOejä hyödyntäen 

• PERUSLIIKUNTA: taitotasonmukaisia harjoituksia yhdistäen 
juokseminen, heiOo- ja hyppytaidot 

• SUUNNISTUS- JA RETKEILY: koulun lähimaastossa

L3

T5 kannustaa ja ohjata 
oppilasta arvioimaan, 
ylläpitämään ja kehiOä-
mään fyysisiä ominai-
suuksiaan: nopeuOa, 
liikkuvuuOa, kestävyyOä 
ja voimaa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Fyysisten ominaisuuksien: voima, nopeus, kestävyys ja liik-
kuvuus arvioinL, ylläpitäminen ja kehiOäminen 

• Tehtävät, joiden avulla tutustutaan oman toimintakyvyn ar-
vioinLin. 

• Tehtävät, joiden avulla kannustetaan ja ohjataan oppilasta 
ylläpitämään ja kehiOämään fyysisiä ominaisuuksia. 

• MOVE-miOaukset syyskuun loppuun mennessä 
• VOIMAA kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi koulupaini, kun-

topiiritehtävät välineillä, lihaskuntoliikkeitä oman kehon pai-
noa hyödyntäen yksin ja pariliikkeinä, hypyt ja heitot 

• NOPEUTTA kehiOäviä harjoiOeita esim. juoksupyrähdykset 
leikeissä ja pallopeleissä, hypyt, heitot, loikat ja kisailut pe-
rusliikunnassa 

• KESTÄVYYTTÄ kehiOävä toiminta esim. pallopelit ja maastos-
sa liikkuminen eri vuodenaikoina juosten, suunnistaen, ret-
keillen ja hiihtäen 

• LIIKKUVUUTTA edistäviä/kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi 
voimistelussa käsien ja harLoiden, jalkojen sekä vartalon 
koukistukset, ojennukset, nostot, kierrot, heilautukset, taivu-
tukset 

• Liikuntatunneilla alku- ja loppuverryOelyssä tehtävät venyt-
telyt

L3
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T6 opeOaa uimataito, 
joOa oppilas pystyy liik-
kumaan vedessä ja pe-
lastautumaan vedestä.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Uima- ja pelastautumistaito 
• Oulun kaupungin järjestämä uinninopetus, jossa on oma 

suunnitelma (LIITE); selkäuinL, krooliuinL, rintauinL, vesipe-
lastus, 200m uinLtesL (vapaaehtoinen)

L3

T7 ohjata oppilasta tur-
valliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatun-
neilla.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Turvallinen ja asiallinen toiminta liikuntatunneilla 
• Turvalliset työskentelytaidot liikuntatunneilla, kuten sääntö-

jen ja ohjeiden noudaOaminen 
• Pallopelien sääntöjen tunteminen 
• Telineiden ja välineiden turvallinen käyOö  
• Liikenteessä ja maastossa liikkuminen turvallisesL

L3, L6, L7

T8 ohjata oppilasta työs-
kentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneil-
maisuaan liikuntaLlan-
teissa toiset huomioon 
oOaen.

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

• Yhdessä työskentely kaikkien kanssa, toiminnan ja tunneil-
maisun säätely 

• Myönteisiä yhteisöllisyyOä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä 
• Leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan oOamaan toi-

set huomioon ja auOamaan muita

L2, L3, L6, L7

T9 ohjata oppilasta toi-
mimaan reilun pelin pe-
riaaOeella sekä kanta-
maan vastuuta yhteisistä 
oppimisLlanteista.

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

• Toimiminen reilun pelin periaaOeella ja vastuu yhteisistä 
oppimisLlanteista 

• Tehtäviä, joissa opitaan vastuun oOamista omasta toiminnas-
ta, yhteisistä asioista ja säännöistä esimerkiksi sporteduca-
Lon

L2, L6, L7

T10 kannustaa oppilasta 
oOamaan vastuuta 
omasta toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäisen 
työskentelyn taitoja.

S3 Psyykkinen toimintakyky 

• Pitkäjänteisyys, ponnistelu ja vastuunoOo tavoiOeiden saa-
vuOamiseksi yksin ja yhdessä muiden kanssa 

• Tehtäviä, joissa opitaan pitkäjänteisesL ponnistelemaan yk-
sin ja yhdessä muiden kanssa tavoiOeiden saavuOamiseksi 
(esimerkiksi taidon oppimistehtävät, jotka vaaLvat yriOämis-
tä ja harjoiOelua, määrällisesL paljon toistoja)

L1, L2, L3

T11 huolehLa siitä, eOä 
oppilaat saavat riiOäväsL 
myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, päte-
vyydestä ja yhteisölli-
syydestä.

S3 Psyykkinen toimintakyky 

• Iloa ja virkistystä tuoOavat liikuntatehtävät ja myönteiset 
kokemukset, joilla vahvistetaan myönteistä minäkuvaa. 

• Monipuolisia leikkejä ja harjoiOeita, jotka mahdollistavat 
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden tunteiden kokemis-
ta. 

• HarjoiOeita, jotka mahdollistavat ilmaisun ja esteegsyyden 
kokemuksia, kuten luovat harjoiOeet sekä pienet liike- ja 
tanssisarjat

L1, L2
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LIIKUNTA: VUOSILUOKKA 6

Opetuksen tavoi1eet Tavoi1eisiin lii1yvät sisältöalueet
Laaja-alai-
nen osaami-
nen

T1 Kannustaa oppilaita 
fyysiseen akLivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia 
liikuntatehtäviä ja har-
joiOelemaan parhaansa 
yriOäen.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• AkLivisuus ja harjoiOeleminen liikuntatunneilla 
• Vuodenaikoihin sopivat erilaiset liikuntamuodot 
• Liikuntatunneilla harjoiOeita, jotka ohjaavat akLiviseen toi-

mintaan

L1, L3

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuOamaan havain-
tomotorisia taitojaan eli 
havainnoimaan itseään 
ja ympäristöään aisLen 
avulla sekä tekemään 
liikuntaLlanteisiin sopi-
via ratkaisuja.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Havaintomotoristen taitojen harjaannuOaminen (kehon ja 
ympäristön hahmoOaminen) 

• KIINNIOTTOLEIKIT: reakLokykyä, koordinaaLota ja rytmiky-
kyä harjaannuOavat tehtävät alkulämmiOelyissä  

• VOIMISTELU: kehonhallintaa harjaannuOavat tehtävät, teli-
neradat  

• MUSIIKKILIIKUNTA: tehtävät, joissa omaa kehoa liikutetaan 
tahdonalaisesL suhteessa Llaan, aikaan ja voimaan, liikku-
minen musiikin rytmissä yksin sekä suhteessa muihin 

• PALLOPELIT- JA LEIKIT: tehtäviä, joissa ohjataan tarkoituk-
senmukaiseen liikkumiseen peliLlanteissa suhteessa peliväli-
neeseen ja muihin pelaajiin nähden, pienpelit ja viitepelit eri 
välineitä ja ympäristöjä monipuolisesL käyOäen 

• SUUNNISTUS: tehtävät, joilla harjaannutetaan reiLnvalintaa

L1, L3, L4
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T3 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan tasapaino- 
ja liikkumistaitojaan eOä 
soveltamaan niitä moni-
puolisesL erilaisissa op-
pimisympäristöissä, eri 
vuodenaikoina sekä eri 
Llanteissa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Motoristen perustaitojen: Tasapainotaitojen, liikkumistaito-
jen ja välineenkäsiOelytaitojen vahvistaminen ja niiden mo-
nipuolinen soveltaminen erilaisissa oppimisympäristöissä eri 
vuodenaikoina 

• Monipuolinen liikkuminen eri vuodenaikoina oppimisympä-
ristöinä sali, kenOä, maasto, lumi, jää ja vesi 

• VOIMISTELU: hypyt, hyppelyt, voimistelulliset liikesarjat il-
man välineitä ja välineiden kanssa sekä liikkuminen musiikkia 
ilmentäen 

• TELINEVOIMISTELU: telineradat, taitotason mukaisia moni-
puolisia liikkeitä ja hyppyjä 

• LUISTELU: taitotasonmukaisia tehtäviä, välineillä, musiikin 
rytmiin 

• HIIHTO: taitotasonmukaisia harjoiOeita suksilla, eri maas-
tonmuotoja hyödyntäen 

• PALLOPELIT: harjoiOeet, joilla harjoitetaan kuljeOamista kä-
sillä ja jaloilla, pompuOamista, heiOämistä- ja kiinnioOoa, 
lyömistä ja laukaisemista eri välineillä, pelataan monipuoli-
sesL pienpelejä ja viitepelejä 

• MUSIIKKI- JA TANSSILIIKUNTA: esimerkiksi muoL-, pari- ja 
kansantanssit, askelsarjat ja luovat harjoiOeet tanssin ele-
menOejä hyödyntäen 

• PERUSLIIKUNTA: taitotasonmukaisia harjoituksia yhdistäen 
juokseminen, heiOo- ja hyppytaidot 

• SUUNNISTUS- JA RETKEILY: koulun lähimaastossa

L3
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T4 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan eOä sovel-
tamaan välineenkäsiOe-
lytaitojaan monipuoli-
sesL erilaisissa oppimi-
sympäristöissä käyOä-
mällä erilaisia välineitä 
eri vuodenaikoina erilai-
sissa Llanteissa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Motoristen perustaitojen: Tasapainotaitojen, liikkumistaito-
jen ja välineenkäsiOelytaitojen vahvistaminen ja niiden mo-
nipuolinen soveltaminen erilaisissa oppimisympäristöissä eri 
vuodenaikoina 

• Monipuolinen liikkuminen eri vuodenaikoina oppimisympä-
ristöinä sali, kenOä, maasto, lumi, jää ja vesi 

• VOIMISTELU: hypyt, hyppelyt, voimistelulliset liikesarjat il-
man välineitä ja välineiden kanssa sekä liikkuminen musiikkia 
ilmentäen 

• TELINEVOIMISTELU: telineradat, taitotason mukaisia moni-
puolisia liikkeitä ja hyppyjä 

• LUISTELU: taitotasonmukaisia tehtäviä, välineillä, musiikin 
rytmiin 

• HIIHTO: taitotasonmukaisia harjoiOeita suksilla, eri maas-
tonmuotoja hyödyntäen 

• PALLOPELIT: harjoiOeet, joilla harjoitetaan kuljeOamista kä-
sillä ja jaloilla, pompuOamista, heiOämistä- ja kiinnioOoa, 
lyömistä ja laukaisemista eri välineillä, pelataan monipuoli-
sesL pienpelejä ja viitepelejä 

• MUSIIKKI- JA TANSSILIIKUNTA: esimerkiksi muoL-, pari- ja 
kansantanssit, askelsarjat ja luovat harjoiOeet tanssin ele-
menOejä hyödyntäen 

• PERUSLIIKUNTA: taitotasonmukaisia harjoituksia yhdistäen 
juokseminen, heiOo- ja hyppytaidot 

• SUUNNISTUS- JA RETKEILY: koulun lähimaastossa

L3

T5 kannustaa ja ohjata 
oppilasta arvioimaan, 
ylläpitämään ja kehiOä-
mään fyysisiä ominai-
suuksiaan: nopeuOa, 
liikkuvuuOa, kestävyyOä 
ja voimaa.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Fyysisten ominaisuuksien: voima, nopeus, kestävyys ja liik-
kuvuus arvioinL, ylläpitäminen ja kehiOäminen 

• Tehtävät, joiden avulla tutustutaan oman toimintakyvyn ar-
vioinLin. 

• Tehtävät, joiden avulla kannustetaan ja ohjataan oppilasta 
ylläpitämään ja kehiOämään fyysisiä ominaisuuksia. 

• VOIMAA kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi koulupaini, kun-
topiiritehtävät välineillä, lihaskuntoliikkeitä oman kehon pai-
noa hyödyntäen yksin ja pariliikkeinä, hypyt ja heitot 

• NOPEUTTA kehiOäviä harjoiOeita esim. juoksupyrähdykset 
leikeissä ja pallopeleissä, hypyt, heitot, loikat ja kisailut pe-
rusliikunnassa 

• KESTÄVYYTTÄ kehiOävä toiminta esim. pallopelit ja maastos-
sa liikkuminen eri vuodenaikoina juosten, suunnistaen, ret-
keillen ja hiihtäen 

• LIIKKUVUUTTA edistäviä/kehiOäviä harjoiOeita esimerkiksi 
voimistelussa käsien ja harLoiden, jalkojen sekä vartalon 
koukistukset, ojennukset, nostot, kierrot, heilautukset, taivu-
tukset 

• Liikuntatunneilla alku- ja loppuverryOelyssä tehtävät venyt-
telyt

L3
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T6 opeOaa uimataito, 
joOa oppilas pystyy liik-
kumaan vedessä ja pe-
lastautumaan vedestä.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Uima- ja pelastautumistaito 
• Oulun kaupungin järjestämä uinninopetus, jossa on oma 

suunnitelma (LIITE); selkäuinL, krooliuinL, rintauinL, vesipe-
lastus, 200m uinLtesL (pakollinen)

L3

T7 ohjata oppilasta tur-
valliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatun-
neilla.

S1 Fyysinen toimintakyky 

• Turvallinen ja asiallinen toiminta liikuntatunneilla 
• Turvalliset työskentelytaidot liikuntatunneilla, kuten sääntö-

jen ja ohjeiden noudaOaminen 
• Pallopelien sääntöjen tunteminen 
• Telineiden ja välineiden turvallinen käyOö  
• Liikenteessä ja maastossa liikkuminen turvallisesL

L3, L6, L7

T8 ohjata oppilasta työs-
kentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneil-
maisuaan liikuntaLlan-
teissa toiset huomioon 
oOaen.

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

• Yhdessä työskentely kaikkien kanssa, toiminnan ja tunneil-
maisun säätely 

• Myönteisiä yhteisöllisyyOä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä 
• Leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan oOamaan toi-

set huomioon ja auOamaan muita

L2, L3, L6, L7

T9 ohjata oppilasta toi-
mimaan reilun pelin pe-
riaaOeella sekä kanta-
maan vastuuta yhteisistä 
oppimisLlanteista.

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

• Toimiminen reilun pelin periaaOeella ja vastuu yhteisistä 
oppimisLlanteista 

• Tehtäviä, joissa opitaan vastuun oOamista omasta toiminnas-
ta, yhteisistä asioista ja säännöistä esimerkiksi sporteduca-
Lon

L2, L6, L7

T10 kannustaa oppilasta 
oOamaan vastuuta 
omasta toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäisen 
työskentelyn taitoja.

S3 Psyykkinen toimintakyky 

• Pitkäjänteisyys, ponnistelu ja vastuunoOo tavoiOeiden saa-
vuOamiseksi yksin ja yhdessä muiden kanssa 

• Tehtäviä, joissa opitaan pitkäjänteisesL ponnistelemaan yk-
sin ja yhdessä muiden kanssa tavoiOeiden saavuOamiseksi 
(esimerkiksi taidon oppimistehtävät, jotka vaaLvat yriOämis-
tä ja harjoiOelua, määrällisesL paljon toistoja)

L1, L2, L3

T11 huolehLa siitä, eOä 
oppilaat saavat riiOäväsL 
myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, päte-
vyydestä ja yhteisölli-
syydestä.

S3 Psyykkinen toimintakyky 

• Iloa ja virkistystä tuoOavat liikuntatehtävät ja myönteiset 
kokemukset, joilla vahvistetaan myönteistä minäkuvaa. 

• Monipuolisia leikkejä ja harjoiOeita, jotka mahdollistavat 
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden tunteiden kokemis-
ta. 

• HarjoiOeita, jotka mahdollistavat ilmaisun ja esteegsyyden 
kokemuksia, kuten luovat harjoiOeet sekä pienet liike- ja 
tanssisarjat

L1, L2
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14.4.14 OPPILAANOHJAUS  

Oppiaineen tehtävä  

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaan, koulun eOä yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaus-
toiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin uloOu-
va jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaan koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä kou-
lutuksen tuloksellisuuOa ja vaikuOavuuOa. 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaan kasvua ja kehitystä siten, eOä oppilas pystyy kehiOämään 
opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarviOavia Letoja ja taitoja. Oppi-
laanohjaus tukee oppilasta tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohLinsa sekä kiinnostukseen-
sa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuuOa koskevia päätöksiä ja valintoja. Oh-
jauksen avulla oppilas oppii Ledostamaan mahdollisuutensa vaikuOaa oman elämänsä suunniOeluun ja pää-
töksentekoon. Oppilasta kannustetaan pohLmaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammaOeihin liiOy-
viä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidoOuja roolimalleja. Oppilaanohjausta 
toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja 
vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoiOeiden toteutumiseksi. Suunnitel-
massa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustu-
misen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoiOeiden toteutumista arvioidaan systemaagsesL. Oppilaiden 
opintojen sujuvuuOa nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryOäessä opet-
tajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarviOaessa moniammaLllisella yhteistyöllä. OpeOajat 
hyödyntävät työssään ajantasaista Letoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtu-
vista muutoksista. 

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeuden-mukaisuu-
den, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuk-
sesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehiOyvät Ledot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman 
saatavuuOa sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensoviOamista tulevaisuuden työelämässä. 

Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toimin-
nan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa pääteOävällä 
tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopeOaja yhdessä muiden opeOajien kanssa. Oppimisympäristönä 
oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.   

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehiOämisessä, vahviste-
taan kykyä aseOaa itselle tavoiOeita ja arvioida tavoiOeiden saavuOamista sekä edistetään oppimaan oppi-
misen taitojen kehiOymistä. Ohjaus auOaa oppilaita omaksumaan erilaisia opiskelussa tarviOavia oppimi-
sen, työskentelyn, Ledon omaksumisen sekä Ledonhallinnan taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiai-
neiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauk-
sella tuetaan sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehiOymistä. 

Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehiOävät elämässä tarviOavia taitoja ja vahvistavat myönteistä käsitystä 
itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia eOä toisten vahvuuksia, ky-
kyjä ja taitoja. Heitä tuetaan oOamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä toiminnas-
taan ryhmän ja lähiyhteisönsä akLivisena jäsenenä ja toimijana. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osalli-
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suuteen ja vaikuOamiseen omassa kouluyhteisössä ja lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteis-
kunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa muotoutua. 

Oppilaanohjauksen kauOa oppilaat tutustuvat lähiseudun ammaOeihin, työpaikkoihin ja elinkeinoelämään. 
Mahdollisten tutustumiskäynLen ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä oppilaille työelämää, yriOäjyyOä 
ja erilaisia ammaOeja. Niillä myös edistetään oppilaiden ammaLllisen kiinnostuksen heräämistä.  

Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liiOyvässä Ledonsaannissa ja valinnoissa.  Heille jär-
jestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja valintojen tukemi-
seksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäynLin liiOyvissä kysymyksissä. 

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 tehtävän-
sä. Sen hoitaminen edellyOää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonoOamista sekä huolenpitoa 
oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa. 

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe 

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyOää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallis-
ta yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen Ledon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapo-
jen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirty-
mävaiheessa. Siirtymä tarkoiOaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opeOajiin ja ympä-
ristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huolehLa, eOä myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arvioin-
Lkäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, eOä kotona ja koulussa huo-
lehditaan myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan 
uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuOavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilai-
den kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista pääOämiseen 
on tärkeää.   

Lain edellyOämä 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 
aikana, huolehLa perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaaOamisesta ja kannustaa kaikkia oppilai-
ta opintojen jatkamiseen.  Erityistä huolta pidetään siitä, eOä jokainen oppilas saisi mahdollisimman hyvät 
edellytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja osaisi pohLa ratkaisujaan realisLsesL ja Letoon perus-
tuen. Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, myös poikien ja tyOöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat 
näkyä aiempaa selvemmin ja vaikuOavat koulutyöhön. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä ymmärtämi-
seen ja rohkaistaan itsensä hyväksymiseen sekä vastuunoOoon itsestä ja omista opinnoista, kavereista ja 
lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, seksuaalis-
ta häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää.  VäliOämisellä, yksilöllisellä kohtaamisella sekä työskentelytapo-
jen ja oppimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelumoLvaaLota. Opintojen aikaisen ar-
vioinnin ja palauOeen antamisen käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, eOä ne ovat vuorovaikuOei-
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sia ja oppimista ohjaavia sekä kannustavat oppilaita työskentelemään tavoiOeellisesL yksilöinä ja ryhmänä. 
Kodin ja koulun yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren tärkeä tuki. Yhtei-
sistä pelisäännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo turvallisuuOa ja 
edistää koulutyön onnistumista.  

Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidenLteeLlleen, kartuOavat osaamistaan sekä suun-
tautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkeiseen elämään. Opetuksessa syvennetään, rikastetaan ja 
laajennetaan alemmilla vuosiluokilla opiOua. Uusina yhteisinä oppiaineina alkavat koLtalous ja oppilaanoh-
jaus. Fysiikan ja kemian, biologian ja maanLedon sekä terveysLedon opetus eriytyy ympäristöopista viideksi 
eri oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu lisää valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnai-
set aineet tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opi-
tun yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat Llaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoiOeluun esi-
merkiksi taiteellisissa produkLoissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.  

Perusopetuksen pää6äminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen  

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät päätöksiä 
koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyOää suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovai-
kutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. TavoiOeena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet 
edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvoinL. 
Siirtyminen kohL uuOa elämänvaiheOa edellyOää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyOä ja vas-
tuullisuuOa. Koulu tukee oppilaita tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon 
merkitys korostuu. Oppilaat tarvitsevat runsaasL Letoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista 
sekä monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opeOajiltakin.  On tärkeä varata ai-
kaa keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auOaa oppilaita ymmärtämään jatko-opinto-
jen aseOamia vaaLmuksia sekä tekemään realisLsia valintoja.  

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoiOeet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä tavoitenäkökulmat 
painoOuvat vuosiluokilla 7-9. 

Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehiOymiselle 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 auOaa jäsentämään sekä 
omaa kehitystä eOä ympäröivää maailmaa.  Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvista-
viin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatun-
sa ja omat vahvuutensa ja näkemään realisLsesL myös kehiOymistarpeensa.  

Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan oppilaiden 
kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulOuurisia ja ekologisia edelly-
tyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreegsta pohdintaa siitä, miten kestävän kehityk-
sen eri uloOuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee. 
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Laaja-alaisen osaamisen kehiOämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle luontevalla tavalla. 
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunniOelu ja toteuOaminen yhdessä oppilaiden kanssa tähtää erityi-
sesL laaja-alaisen osaamisen kehiOämiseen ja syventämiseen. 

Aja6elu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden akLivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä oppimista 
tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita kannustetaan oOamaan vastuuta opiskeluun liiOy-
vien tavoiOeiden aseOamisesta, työn suunniOelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnis-
ta. Heitä ohjataan tunnistamaan omat oppimis- ja opiskelustrategiansa ja kehiOämään niitä LetoisesL. Oppi-
laat tarvitsevat keinoja tarkkaavaisuutensa ja keskiOyneisyytensä ylläpitämiseen sekä ohjausta teknologian 
ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan. 

Oppilaita kannustetaan luoOamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja soveltamaan 
koulun ulkopuolella opiOuja taitoja koulutyössä. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään 
asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja risL-
riitaisen Ledon kohtaamiseen ja käsiOelyyn. Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppi-
laita rohkaistaan tuomaan esille omaa kokemusLetoaan ja pohLmaan sen merkitystä ajaOelulleen. Oppilail-
la tulee olla mahdollisuus tehdä havaintoja ja harjaannuOaa havaintoherkkyyOään, hakea monipuolisesL 
Letoa sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa kriigsesL eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan käyOämään ku-
viOelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään ennakkoluuloOomasL erilaisia näkökulmia 
sekä rakentamaan uuOa Letoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan. AjaOelun taitoja kehitetään 
lisäksi luomalla monimuotoisia Llaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentoinLin, 
pääOelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yh-
teyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajaOeluun. Eegsen ajaOelun kehiOymistä tuetaan pohLen 
oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä eegsen toiminnan periaaOeita. Taiteet syventävät eegstä ja 
esteegstä ajaOelua heräOämällä tunteita ja luomalla uusia oivalluksia. 

Oppiainerajat yliOävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien ilmiöiden tar-
kastelemiseksi on tärkeää paitsi ajaOelun taitojen myös oppimisen moLvaaLon ja perusopetuksen jälkeisiin 
opintoihin liiOyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden tunneilla pohditaan opiskelun sekä omien ajaOelu- 
ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle. Oppilaita autetaan oOamaan selvää opintoihin ja työhön 
liiOyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista ja tekemään valintansa perustellusL omia taipumuksiaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan arvostaen.  

Kul6uurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulOuuri-idenLteeLn muodostumista ja kulOuurisesL kestävää elämänta-
paa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioiOamiselle. Oppilaita ohjataan näkemään kulOuurinen moninai-
suus lähtökohtaisesL myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulOuurit, 
uskonnot ja katsomukset vaikuOavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä pohLmaan, millaisia asioita ei voida ih-
misoikeuksien vastaisina hyväksyä. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesL kunnioitusta ja luoOamusta 
muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Tutustutaan keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merkityk-
seen ja toteutumiseen maailmassa.  

Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulOuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään 
ja sen kulOuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liiOyviä arvoja. Mediaympäristöä analysoidaan ja sen vai-
kutuksia opitaan arvioimaan. KulOuuriperintöön tutustutaan monipuolisesL ja osallistutaan sen ylläpitoon 
ja uusintamiseen. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taideOa, kulOuuria ja kulOuuriperintöä ja 
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oppivat huomaamaan niiden merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa koulu tarjoaa oppilaille monenlaisia Llaisuuksia ilmaista kulOuurista osaamistaan ja 
vaikuOaa esimerkiksi taiteen keinoin.  

Kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä kansainväliseen yhteistyöhön liiOy-
vien kokemusten kauOa oppilaiden maailmankuva avartuu ja taito käydä dialogia kehiOyy. Oppilaat harjoit-
televat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasL ja toimimaan osaamistaan soveltaen monenlaisissa esiinty-
mis-, yhteistyö- ja vuorovaikutusLlanteissa. Oppilaita ohjataan aseOumaan toisen asemaan ja kasvatetaan 
kohtaamaan arvostavasL muita ihmisiä sekä noudaOamaan hyviä tapoja. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan 
itseään monipuolisesL. Heitä ohjataan myös arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyOämään sitä 
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyöhön sisällytetään runsaasL mahdolli-
suuksia luovaan toimintaan. Oppilaita kannustetaan edistämään toiminnallaan esteegsyyOä ja naugmaan 
sen eri ilmenemismuodoista.  

Itsestä huoleh=minen ja arjen taidot (L3) 

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä koLen kanssa. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan oOamaan 
vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Lisätään oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulutyön ja 
oppimisympäristön suunniOeluun ja toteuOamiseen. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hy-
vinvoinLa edistäviä ja haiOaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyOä, hyvinvoinLa ja turvallisuuOa edistäviin 
toimintatapoihin.  Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon sekä päihteeOömyyden merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Sosi-
aalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehiOymistä. Käsitellään yhdessä risLriitaisten tuntei-
den ja ajatusten kohtaamista ja hallintaa.  Oppilaat saavat valmiuksia suojata yksityisyyOään ja henkilökoh-
taisia rajojaan. He oppivat ennakoimaan ja välOämään vaaraLlanteita ja toimimaan onneOomuusLlanteissa 
tarkoituksenmukaisesL. Oppilaita ohjataan toimimaan kestäväsL ja vastuullisesL myös liikenteen erilaisissa 
Llanteissa, erityisesL pyörällä ja mopolla liikuOaessa, sekä huolehLmaan turvavarusteiden käytöstä ja päih-
teeOömyydestä liikenteessä. 

Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, 
monimuotoisuuOa ja merkitystä omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan 
ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaaOeita ja kustannusten muodostumista sekä harjoiOelemaan 
sen vastuullista käyOöä ja teknologisten ideoiden kehiOämistä ja mallintamista. Oppilaiden kanssa pohdi-
taan teknologiaan liiOyviä eegsiä kysymyksiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkaste-
lemaan kulutustoOumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviesLntää ana-
lyygsesL ja toimimaan kriigsinä ja vastuullisina kuluOajina. Heitä opastetaan vahvistamaan edellytyksiään 
oman talouden suunniOeluun ja taloudesta huolehLmiseen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat 
kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin elämän eri alueilla. 

Monilukutaito (L4) 

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla teksLen kirjoa kaikkien oppiaineiden 
opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, audiLivisten, numeeristen ja kinesteegs-
ten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää Letoa. HarjoiOelun pain-
opiste on analyygsessä, kriigsessä ja kulOuurisessa lukutaidossa. Oppilaat harjaantuvat kaikkien aisLaluei-
den ja Letämisen tapojen monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisessa. Tiedon tuoOamisen, tulkinnan ja 
väliOämisen taitoja harjoitellaan eri oppiaineille ominaisilla tavoilla sekä oppiaineiden yhteistyönä. Oppilaita 
rohkaistaan käyOämään monilukutaitoaan myös vaikuOamiseen ja osallistumiseen omassa elinympäristös-
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sä, mediassa ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tarjotaan runsaasL Llaisuuksia näiden taitojen yhteistoimin-
nalliseen harjoiOelemiseen. 

Monilukutaidon kehiOämisessä siirrytään aikaisempaa enemmän eri Llanteissa ja eri yhteyksissä käyteOä-
viin teksteihin. Oppilaiden monilukutaitoa syvennetään tutustuOamalla heidät kertoviin, kuvaaviin, ohjaa-
viin, kantaa oOaviin ja pohLviin teksLlajeihin. Opetuksessa vahvistetaan kulOuurista ja katsomuksellista lu-
kutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja tulkitaan myös työelämään liiOyviä tekstejä. Kulut-
taja- ja talousosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesL käsiOelevien teksLen sekä niiden käyOöyhteyk-
siin tutustumalla. Numeraalista lukutaitoa hyödynnetään esimerkiksi arvioitaessa gallupien luoteOavuuOa 
tai ostotarjousten edullisuuOa. Oppilaita ohjataan kehiOämään kuvanlukutaitoa käyOämällä erilaisia kuva-
tulkinnan menetelmiä ja esiOämisen tapoja. Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemäl-
lä eri medioiden parissa. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viesLnnän ja 
vaikuOamisen keinojen avulla. 

Tieto- ja vies=ntäteknologinen osaaminen (L5) 

Tieto- ja viesLntäteknologian käyOö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syven-
tävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opiOua. Heille muodostuu käsitys siitä, mi-
ten Leto- ja viesLntäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja 
työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuOamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkas-
tellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen. 

Käytännön taidot ja oma tuo6aminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloiOeiseen Leto- ja viesLntäteknolo-
gian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valin-
taan. Heidän käsityksensä eri laiOeiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyOö- ja toimintalogiikasta syvenee. He 
harjaantuvat systemaLsoimaan, organisoimaan ja jakamaan Ledostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaali-
sia tuotoksia itsenäisesL ja yhdessä. OhjelmoinLa harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. Vastuulli-
nen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eegsesL kestävään Leto- ja viesLntäteknolo-
gian käyOöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta Letoturvariskeiltä ja vältytään Ledon häviämi-
seltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohLmalla, mitä esimerkiksi käsiOeet Letosuoja ja tekijänoikeus 
tarkoiOavat, ja mitä seurauksia vastuuOomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan 
terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: 
Oppilaita ohjataan monipuoliseen Ledon hankintaan ja tuoOamiseen sekä Letolähteiden monipuoliseen 
käyOöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriigsyyOä ja opitaan arvioi-
maan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja Letokantojen - tapaa toimia ja tuoOaa Letoa. 
Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan 
käyOämään erilaisia viesLntäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesL. Harjoitellaan Leto- ja viesLntätek-
nologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmoOamaan sen merkitys-
tä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.  

Työelämätaidot ja yri6äjyys (L6) 

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asenneOa työtä ja työelämää kohtaan sekä 
vahvistetaan siihen liiOyvää Letopohjaa. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän eri-
tyispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, eOä viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat ko-
kemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan myös 



 562

työelämässä tarviOavaa asianmukaista käyOäytymistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuoro-
vaikutustaitojen merkitys.  Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu Llaisuus oppia tunte-
maan erilaisia ammaOeja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, 
koulussa vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaa-
Loissa sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.   

Koulussa harjoitellaan projekLtyöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella ja Suomessa 
sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesL. Toiminnallisissa opiskeluLlanteissa opitaan suunniOe-
lemaan työprosesseja, aseOamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätök-
siä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuOuessa. Samalla opitaan tarOumaan tehtäviin aloiOeelli-
sesL, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja oOamaan halliOuja riskejä, kohtaa-
maan myös epäonnistumisia ja peOymyksiä sekä viemään työ sisukkaasL loppuun. Näin oppilaat saavat L-
laisuuksia oppia oman kokemuksensa kauOa työn, yriOäjämäisen toimintatavan sekä yriOäjyyden merkityk-
sen yhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opastetaan oOamaan selvää opintoihin ja työhön liiOyvistä 
mahdollisuuksista ja uravalinnoista.  Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehiOämään omia taipumuksiaan, 
vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liiOyvät valintansa perustel-
lusL ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset Ledostaen.  

Osallistuminen, vaiku6aminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita koh-
taan ja harjoitellaan toimintaa demokraagsen yhteiskunnan jäseninä. Omassa luokkayhteisössä ja eri opis-
keluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva monimuotoinen osallistuminen ja siitä saa-
tavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset auOavat näkemään vaikuOamisen mahdollisuuksia ja 
oppimaan vaikuOamisen tapoja. Oppilaat saavat Letoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumi-
sen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai 
median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliigsten puolueiden kauOa vaikuOamises-
ta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloiOeisuuOa ja rohkaistumista vastuulliseen toimin-
taan.  Osallistumalla oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä rakentavasL, etsimään ratkaisu-
ja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohLmaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. Toi-
minnassa opitaan neuvoOelemista, soviOelemista ja risLriitojen ratkaisemista. Ympäristön ja toisten ihmis-
ten hyväksi tehdyt konkreegset teot ja yhteistyöprojekLt laajentavat vastuun piiriä.  

Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteis-
kunnalle ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja 
erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja.  Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien eOä yhteisön ja yhteiskunnan toi-
mintatapojen ja -rakenteiden arvioinLin ja muuOamiseen kestävää hyvinvoinLa edistäviksi. Perusopetuksen 
aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa 
merkitsee ja miten koulussa hankiOua osaamista voi käyOää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.   

15.3. Paikallisesti päätettävät asiat 

Opetuksen järjestäjä pääOää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle sekä perusopetuk-
sesta seuraavaan koulutusvaiheeseen 

o toimintatavat siirtymävaiheessa 
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o tarviOava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan 
käyOää sellaisenaan) sekä niihin liiOyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seura-
taan ja kehitetään 

- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoiOeet vuosiluokilla 7-9 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan 
käyOää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen 
osaamisen kehiOymistä tuetaan vuosiluokilla 7-9 

- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoiOeet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7, 8 ja 9  

- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyOämiseen 
ja tukeen ja oppimisen arvioinLin liiOyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokilla 7-9 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoiOeet ja tavoiOeisiin liiOyvät 
keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoiOeet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin 
sekä ohjaukseen, eriyOämiseen ja tukeen ja oppimisen arvioinLin liiOyviä erityisiä näkökulmia kussakin op-
piaineessa. 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. TavoiOeet on numeroitu T1, T2 jne. TavoiOeisiin liiOyvät 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 AjaOelu ja oppimaan oppiminen 
L2 KulOuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
L3 Itsestä huolehLminen ja arjen taidot 
L4 Monilukutaito   
L5 Tieto- ja viesLntäteknologinen osaaminen  
L6 Työelämätaidot ja yriOäjyys  
L7 Osallistuminen, vaikuOaminen 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, viiOomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toise-
na kielenä ja kirjallisuus, suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viiOomakielisille. Muuna oppi-
laan äidinkielenä on mahdollista opeOaa opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jotakin 
edellä mainitsematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tunLmäärällä tai valLoneuvoston ase-
tuksen 422/2012 8 §:n mukaisesL järjesteOynä. Lisäksi erillisrahoiteOuna voidaan tarjota oppilaan omaa 
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äidinkieltä. Toisessa koLmaisessa 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 koLmaisessa kielessä seuraavassa taulu-
kossa mainiOuja 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 
ilmoiOamaa kieltä. 

15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
 
KIELIKASVATUS 
 
Kielitaidon kehiOyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-
tenssi kehiOyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-
teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyOö eri Llanteissa. Se vah-
vistaa oppilaiden kieliLetoisuuOa ja eri kielten rinnakkaista käyOöä sekä monilukutaidon kehiOymistä. Oppi-
laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyOämään kieli-
Ledon käsiOeitä teksLen tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyOävät eri 
kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-
via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarviOavaa Letoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan Ledostamaan sekä omaa eOä muiden kielellisten ja kulOuuristen idenLteegen moniker-
roksisuuOa. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 
tukee oppilaiden monikielisyyOä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyOämiä kieliä. Ope-

Oppilaan äidinkie-
li

Äidinkielen ja kirjallisuuden op-
pimäärä

Toinen ko0mainen 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
-

viiOomakieli viiOomakieli ja kirjallisuus sekä 
suomi tai ruotsi viiOomakielisille -

ruotsi tai suomi

muu äidinkieli muu äidinkieli koko äidinkielen ja 
kirjallisuuden tunLmäärällä tai 
VA 422/2012 8 §:n mukaisesL 
järjesteOynä sekä suomi tai ruot-
si toisena kielenä

-

ruotsi tai suomi
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tus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää vähäistäkin kielitaitoaan roh-
keasL. Kielikasvatus edellyOää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

Oppiaineen tehtävä  

Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet sekä ohjaus, eriyOäminen ja tuki 
sekä oppilaan oppimisen arvioinL koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaito-
ja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulOuurista ja tulemaan Letoiseksi itses-
tään viesLjöinä ja kielenkäyOäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja teksLtaitoja laajennetaan niin, eOä he saavat 
valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsiOeellistämiseen, ajaOelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehiOä-
miseen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja koLen kanssa oppilaiden 
kielikasvatuksesta ja auOaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulOuurista idenLteegä monikulOuurisessa ja 
medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on moniLeteinen taito-, Leto- ja kulOuuriaine. Ope-
tus perustuu laajaan teksLkäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten teksLen tulkitsemisen ja tuoOamisen 
sekä Ledon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luo-
vuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehiOymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen il-
maisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulOuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulOuu-
reista. 

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viesLntäympäristöissä. 
Osana eegstä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viesLnnällisten valintojen 
vaikutuksia toisiin ihmisiin. MetakogniLivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painoOuvat teksLen tulkit-
semisen ja tuoOamisen strategiset taidot. KieliLedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehiOää kieliLetoi-
suuOa ja kielen havainnoinnin taitoja.  Opetus perustuu yhteisölliseen ja funkLonaaliseen näkemykseen kie-
lestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyOöLlanteiden ja teksLlajien yhteydessä. 
Opetuksessa edetään portaiOain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan. 

Opetus tutustuOaa moniin kulOuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teaOeritaide 
sekä puhe- ja viesLntäkulOuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten teksLen kirjoiOaminen ja tulkitse-
minen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, 
kulOuurintuntemuksen syventäminen, eegsen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen 
rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteegstä 
luonneOa. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuoOamiseen ja niiden ymmärtämiseen 
kulOuurisena ilmiönä. Puhe- ja viesLntäkulOuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viesLntätaitoja. 

Keskeisiä moLvaaLotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opiOavien asioiden merkitykselli-
syys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia 
akLiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä oOamalla huomioon oppilaiden teksLmaailma ja koke-
mukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valin-
nassa 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 viesLntäympäristöissä. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa vuorovai-
kutusLlanteissa ja monimediaisissa ympäristöissä niin, eOä he hahmoOavat oman viesLjäkuvansa ja pysty-
vät osaltaan vaikuOamaan myönteiseen viesLntäilmapiiriin.  Opetuksen tehtävänä on rohkaista oppilaita 
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oma-aloiOeisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, jotka osaavat perustella näkemyksiään ja vaikuOaa omaan 
elämäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan eri viesLntävälineitä hyödyntäen.  TeksLen valikoima laajenee yh-
teiskunnallisten sekä opiskelu- ja työelämässä tarviOavien teksLen suuntaan. Oppilaita ohjataan puhutun ja 
kirjoitetun kielen normien hallintaan ja taitoon käyOää Llanteeseen sopivaa kieltä. Kirjallisuuden analyysin 
ja tulkinnan taitoja syvennetään. Oppilaita ohjataan kirjallisuuden lukemiseen, oman lukuharrastuksen sy-
ventämiseen ja lukuelämysten hankkimiseen.  

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokal-
la 7–9  

TavoiOeena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehiOymistä edistävä oppimisympä-
ristö, joka tarjoaa runsaasL kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyOää ja tuoOaa Letoa laajois-
takin teksLkokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.  Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu 
myös koulun ulkopuolinen kulOuuri- ja mediatarjonta.  Työtavat valitaan niin, eOä luetun ymmärtämisen 
strategioiden hallinta vahvistuu ja teksLn tuoOamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja 
yhdessä myös viesLntäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projekLtyöskentelyn avul-
la ja valitaan työtavat niin, eOä oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasL toisiinsa. Draamaa in-
tegroidaan eri sisältöalueiden, erityisesL kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasL esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maanLedon ja kuvatai-
teen opetukseen. Jokaisen oppilaan viesLjäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.  

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9   

Opetuksen tavoiOeena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista auOamal-
la häntä löytämään ja käyOämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksi-
aan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle so-
veltuvia tekstejä monimuotoisten teksLen joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden teksLen 
omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimi-
miseen.  Vuorovaikutustaitojen ja teksLen tuoOamistaitojen kehiOämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja 
palauteOa.  Oppilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsiOeiden op-
pimisessa ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesL lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden oOa-
misessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoiOeiden aseOamisessa. TeksLt ja työtavat 
valitaan niin, eOä oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9   

Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arvioinL on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja ra-
kentava palaute tukee oppilaiden moLvaaLon rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehiOymistä sekä aut-
taa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesL Letoa oppimisen edistymises-
tä ja suoriutumisesta suhteessa tavoiOeisiin. ArvioinL nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimis-
ta tukevan ja eriOelevän palauOeen avulla oppilaita autetaan tulemaan Letoisiksi omista taidoistaan, Le-
doistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehiOämiseen. Vuosiluokilla 7–9 opetuk-
sen kaikki neljä tavoitealueOa ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arvioinL perus-
tuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyOöihin sekä opeOajan havaintoihin erilaisissa kielenkäyOö- ja 
teksLanalyysiLlanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoiOaa osaamistaan monipuolisesL. Itsearvioin-
nin lisäksi harjoitellaan vertaisarvioinLa.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut oppimäärän tavoit-
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teet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso asianomaisen oppimäärän 
valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehiOyy kumulaLivisesL. PääOöar-
vosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa 
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvo-
sanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdek-
san tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joi-
denkin muiden tavoiOeiden osalta. 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS  

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet 
sekä ohjaus, eriyOäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arvioinL koskevat myös suomenkieli ja kirjallisuus 
-oppimäärää. 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehiOää oppilaiden suomen kielen, monilu-
ku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuOaa kirjallisuuteen ja kulOuuriin. Opetus tukee oppilaiden moniluku-
taidon, kieliLetoisuuden ja kielellisen idenLteeLn rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ymmärtä-
mään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulOuurin merkitystä ja asemaa monikulOuurisessa ja monikie-
lisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulOuu-
riLetouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena.

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enem-
mistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline mui-
den oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajaOelun taidot. 
Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -op-
pimäärien kanssa. 

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja 
monilukutaitoa.  Oppilaiden kieliLetouOa, teksLmaailmaa ja kulOuurintuntemusta laajennetaan. Opetuk-
sessa ohjataan Llanteeseen sopivaan kielenkäyOöön, ilmaisuun ja viesLntään eri ympäristöissä. Jatko-opin-
noissa ja työelämässä tarviOavat kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuuden-
opetuksessa kannustetaan elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.   

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet

Laaja-alainen osaami-
nen, johon tavoite liit-
tyy

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoiOeelli-
sesL, moLvoituneesL, eegsesL ja rakentavasL erilaisissa 
viesLntäympäristöissä

S1 L2, L3, L6, L7

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviesLntätai-
tojaan ja kehiOämään taitojaan perustella näkemyksiään 
sekä kielellisiä ja viesLnnällisiä valintojaan

S1 L1, L2, L3, L7
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T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista it-
seään erilaisissa viesLntä- ja esitysLlanteissa, myös draaman 
keinoin.

S1 L1, L2, L3, L7

T4 kannustaa oppilasta syventämään viesLjäkuvaansa niin, 
eOä hän oppii havainnoimaan omaa viesLntäänsä, tunnista-
maan vahvuuksiaan sekä kehiOämisalueitaan erilaisissa, 
myös monimediaisissa viesLntäympäristöissä

S1 L1, L2, L6, L7

Teks0en tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta kehiOämään teksLen ymmärtämisessä, 
tulkinnassa ja analysoimisessa tarviOavia strategioita ja me-
takogniLivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa 
kehiOämistarpeita

S2 L1, L2, L4 

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, 
käyOää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, 
asia- ja mediatekstejä 

S2 L1, L2, L4, L5

T7 ohjata oppilasta kehiOämään eriOelevää ja kriigstä luku-
taitoa, harjaannuOaa oppilasta tekemään havaintoja teksteis-
tä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsiOeitä käyt-
täen sekä vakiinnuOamaan ja laajentamaan sana- ja käsiteva-
rantoa

S2 L1, L2, L4 

T8 kannustaa oppilasta kehiOämään taitoaan arvioida erilai-
sista lähteistä hankkimaansa Letoa ja käyOämään sitä tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla 

S2 L2, L4, L5, L6

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uu-
denlaisia fikLivisiä kirjallisuus- ja teksLlajityyppejä kohtaan ja 
monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan 
ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä 
fikLon keinoista 

S2 L1, L2, L4, L5

Teks0en tuo1aminen

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoiOamal-
la ja tuoOamalla monimuotoisia tekstejä sekä auOaa oppilas-
ta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehiOämiskohteitaan 
teksLn tuoOajana

S3 L2, L4, L5, L7

T11 tarjota oppilaalle Llaisuuksia tuoOaa kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja erityisesL kantaa oOavia ja pohLvia tekstejä, 
myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auOaa oppilasta va-
litsemaan kuhunkin teksLlajiin ja Llanteeseen sopivia ilmai-
sutapoja 

S3 L2, L4, L5

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan teksLn tuoOamisen pro-
sesseja, tarjota oppilaalle Llaisuuksia tuoOaa teksLä yhdessä 
muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa 
antaa ja oOaa vastaan palauteOa sekä arvioida itseään teks-
Ln tuoOajana

S3 L2, L4, L5, L6 
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, 
vuorovaikutusLlanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viesLnnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityk-
siä. Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideoinL-, väiOely-, neuvoOelu- ja ongelmanratkaisuL-
lanteissa. Tehdään havaintoja viesLntäLlanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyOöä. Tutustutaan teaOeriin taidemuotona ja teaOeri-ilmaisun keinoihin draaman toiminta-
muotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyOää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisus-
sa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan 
omia vuorovaikutustaitoja ja viesLntätapoja ja havaitsemaan niiden kehiOämiskohteita.  

S2 Teks0en tulkitseminen: TeksLen tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fikLivisiä, media- 
ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuuOa, LetokirjallisuuOa sekä erilaisia painetun, sähköisen ja 
audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään teksLn ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon 
kehiOymistä. Tutustutaan erilaisiin pohLviin ja kantaa oOaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja 
keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan eroOamiseen, suostuOelun, varmuusasteiden, 
asenteiden ja affekLivisuuden ilmaisuun, henkilöön viiOaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referoinLin, 
asioiden välisten suhteiden osoiOamiseen perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ään-
tä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan teksLen tarkoitusperiä ja kohde-

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoiOamisen sujuvoiOa-
mista ja vahvistamaan Leto- ja viesLntäteknologian käyOö-
taitoa teksLen tuoOamisessa, syventämään ymmärrystään 
kirjoiOamisesta viesLntänä ja vahvistamaan yleiskielen hal-
lintaa antamalla Letoa kirjoitetun kielen konvenLoista 

S3 L2, L4, L5, L6

T14 harjaannuOaa oppilasta vahvistamaan Ledon hallinnan 
ja käyOämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyOöä 
ja viiOaustapojen hallintaa omassa teksLssä sekä opastaa 
oppilasta toimimaan eegsesL verkossa yksityisyyOä ja teki-
jänoikeuksia kunnioiOaen

S3 L2, L4, L5, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen 

T15 ohjata oppilasta syventämään kieliLetoisuuOaan ja kiin-
nostumaan kielen ilmiöistä, auOaa 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 kulOuuri-
näkemystään, tutustuOaa häntä kirjallisuuden historiaan ja 
nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auOaa 
häntä pohLmaan kirjallisuuden ja kulOuurin merkitystä 
omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- 
ja muiden kulOuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen 

S4 L1, L2, L4

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kult-
tuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja 
piirteisiin ja auOaa oppilasta pohLmaan äidinkielen merkitys-
tä sekä Ledostumaan omasta kielellisestä ja kulOuurisesta 
idenLteeLstään sekä innostaa oppilasta akLiviseksi kulOuuri-
tarjonnan käyOäjäksi ja tekijäksi

S4 L2, L4, L6, L7
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ryhmiä ja esitetään kriigsen lukijan kysymyksiä. Eläydytään lueOuun, reflektoidaan omaa elämää luetun 
avulla ja jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja 
Letokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsiOeiden käyOöä 
teksLen tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuuOa ja symboliikkaa ja syven-
netään fikLon kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan Ledonhaun vaiheisiin, erilaisiin Leto-
lähteisiin ja arvioidaan niiden luoteOavuuOa. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Tuotetaan fikLivisiä ja ei-fikLivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaali-
sina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan teksLen tuoOamista vaiheiOain. Annetaan ja vas-
taanotetaan palauteOa teksLn tuoOamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten teksLen tavoiOeisiin ja 
arvioinLkriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesL pohLville ja kantaa oOaville 
teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä Letoa tuoteOaessa 
omia tekstejä. Harjoitellaan teksLen kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauOamista eri 
kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan kirjoiteOujen teksLen elemenOejä, sekä hyödynnetään 
tätä Letoa omissa teksteissä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kap-
paleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvasLk-
keet, lauseenjäsenet, lauseke) ja opitaan käyOämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmai-
semaan viiOaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan nii-
den käyOöä omissa teksteissä.  Tutkitaan sanastoon liiOyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan 
kuhunkin teksLin sopivat ilmaisutavat.  Opitaan käyOämään kirjoitetun yleiskielen konvenLoita omien teks-
Len tuoOamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa tarviOavien teksLen tuoOamisen taitoja, 
kuten referoimista, Livistämistä, muisLinpanojen tekoa ja lähteiden käyOöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin 
ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuoteOaessa. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä 
ja käytetään käsiOeitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen 
rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta teksLn 
tyyliin ja sävyyn. Tutustutaan Suomen kieliLlanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja 
suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaaOeisiin. Vertaillaan suomea oppilaille tut-
tuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin. Tutkitaan 
kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla. Tutustutaan kulOuurin käsiOeeseen ja sen eri ilme-
nemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teaOeriin, puhekulOuuriin ja mediakulOuurin eri 
muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia tuoOaa kulOuuria itse. Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihin-
kin alalajeihin, keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä yleisen eOä suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan 
monipuolisesL nuortenkirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuuOa, myös Letokirjoja. Kannustetaan akLiviseen ja 
monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen. 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) op-
pimäärän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisäl-
tö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan hyvän/ kahdeksan 
osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen
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T1 ohjata oppilasta laajentamaan tai-
toaan toimia tavoiOeellisesL, moLvoi-
tuneesL, eegsesL ja rakentavasL eri-
laisissa viesLntäympäristöissä 

S1 Vuorovaikutus eri-
laisissa viesLn-
täympäristöissä 

Oppilas osaa toimia tavoiOeen 
mukaisesL erilaisissa viesLn-
täympäristöissä ja -Llanteissa, 
osoiOaa ymmärtävänsä muiden 
puheenvuoroja ja osaa tarkkailla 
oman viesLntänsä vaikutuksia 
muihin.

T2 kannustaa oppilasta monipuolista-
maan ryhmäviesLntätaitojaan ja kehit-
tämään taitojaan perustella näkemyksi-
ään sekä kielellisiä ja viesLnnällisiä va-
lintojaan

S1 Vuorovaikutus ryh-
mässä

Oppilas osaa ilmaista mielipi-
teensä ja perustella sen uskoOa-
vasL. Oppilas oOaa toisten nä-
kemykset huomioon ja tekee yh-
teistyötä heidän kanssaan vuoro-
vaikutusLlanteissa.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan 
kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa 
viesLntä- ja esitysLlanteissa, myös 
draaman keinoin. 

S1 Kokonaisilmaisun ja 
esiintymisen taidot

Oppilas osaa ilmaista itseään ja 
käyOää tavoiOeen ja Llanteen 
mukaisesL kokonaisilmaisun kei-
noja. Oppilas osaa esiOää sekä 
spontaanin eOä valmistellun pu-
heenvuoron tai puhe-esityksen ja 
oOaa esiOäessään huomioon 
yleisönsä ja käyOää joitakin ha-
vainnollistamisen keinoja.

T4 kannustaa oppilasta syventämään 
viesLjäkuvaansa niin, eOä hän oppii 
havainnoimaan omaa viesLntäänsä, 
tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehit-
tämisalueitaan erilaisissa, myös moni-
mediaisissa viesLntäympäristöissä

S1 Vuorovaikutustaito-
jen kehiOäminen

Oppilas osaa arvioida omia vuo-
rovaikutustaitojaan saamansa 
palauOeen pohjalta ja nimetä 
kehiOämiskohteita. 

Teks0en tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta kehiOämään teks-
Len lukemisessa, ymmärtämisessä, 
tulkinnassa ja analysoimisessa tarviOa-
via strategioita ja metakogniLivisia tai-
toja sekä taitoa arvioida oman lukemi-
sensa kehiOämistarpeita

S2 TeksLnymmärtämi-
sen strategiat 

Oppilas osaa käyOää teksLnym-
märtämisen strategioita itsenäi-
sesL.  
Oppilas osaa arvioida omaa luku-
taitoaan ja nimetä  
kehiOämiskohteita.

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia 
mahdollisuuksia valita, käyOää, tulkita 
ja arvioida monimuotoisia kaunokirjal-
lisia, asia- ja mediatekstejä 

S2 TeksLmaailman 
monipuolistuminen 
ja monilukutaito

Oppilas osaa käyOää ja tulkita 
ohjatusL erityyppisiä, monimuo-
toisia ja myös itselleen uudenlai-
sia tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehiOämään eriOe-
levää ja kriigstä lukutaitoa, harjaan-
nuOaa oppilasta tekemään havaintoja 
teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoi-
tuksenmukaisia käsiOeitä käyOäen sekä 
vakiinnuOamaan ja laajentamaan sana- 
ja käsitevarantoa

S2 TeksLen eriOely ja 
tulkinta

Oppilas osaa tarkastella tekstejä 
kriigsesL, tunnistaa teksLlajeja 
ja osaa kuvailla joitakin, pohL-
vien, kantaa oOavien ja ohjaavien 
teksLen kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä tarkoituksenmukaisia 
käsiOeitä käyOäen. Oppilas ym-
märtää, eOä teksteillä on erilaisia 
tavoiOeita ja tarkoitusperiä.
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T8 kannustaa oppilasta kehiOämään 
taitoaan arvioida erilaisista lähteistä 
hankkimaansa Letoa ja käyOämään sitä 
tarkoituksenmukaisella tavalla 

S2 Tiedonhankintatai-
dot ja lähdekriig-
syys

Oppilas osaa nimetä Ledonhaun 
keskeiset vaiheet ja Letää, mistä 
ja miten Letoa voidaan hakea. 
Oppilas osaa arvioida Letojen 
käyteOävyyOä ja lähteiden luo-
teOavuuOa. 

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan 
kiinnostusta itselle uudenlaisia fikLivi-
siä kirjallisuus- ja teksLlajityyppejä koh-
taan ja monipuolistamaan luku-, kuun-
telu- ja katselukokemuksiaan ja niiden 
jakamisen keinoja sekä  syventämään 
ymmärrystä fikLon keinoista 

S2 FikLivisten teksLen 
eriOely ja tulkinta ja 
lukukokemusten 
jakaminen

Oppilas osaa tulkita fikLivisiä 
tekstejä, käyOää keskeisimpiä 
käsiOeitä puhuessaan teksteistä 
ja osaa liiOää teksLt johonkin 
konteksLin. 
Oppilas löytää itsenäisesL itsel-
leen ja Llanteeseen sopivaa luet-
tavaa, kuunneltavaa ja katselta-
vaa. Oppilas lukee useita kirjoja 
ja osaa jakaa lukukokemuksiaan. 

Teks0en tuo1aminen

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 
ajatuksiaan kirjoiOamalla ja tuoOamal-
la monimuotoisia tekstejä sekä auOaa 
oppilasta tunnistamaan omia vahvuuk-
siaan ja kehiOämiskohteitaan teksLn 
tuoOajana

 S3 Ajatusten ilmaise-
minen, teksLmaa-
ilman monipuolis-
tuminen ja monilu-
kutaito 

Oppilas tuoOaa ohjatusL myös 
itselleen uudenlaisia tekstejä, 
kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja 
tuoOaa teksLä ja ilmaista näke-
myksiään. Oppilas osaa kuvailla 
itseään teksLen tuoOajana. 

T11 tarjota oppilaalle Llaisuuksia tuot-
taa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja eri-
tyisesL pohLvia ja kantaa oOavia teks-
tejä, myös monimediaisissa ympäris-
töissä, ja auOaa oppilasta valitsemaan 
kuhunkin teksLlajiin ja Llanteeseen 
sopivia ilmaisutapoja

S3 TeksLlajien hallinta Oppilas osaa ohjatusL tuoOaa 
kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja 
erityisesL pohLvia ja kantaa ot-
tavia tekstejä ja käyOää niille 
tyypillisiä ilmaisutapoja. 

  

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan 
teksLn tuoOamisen prosesseja, tarjota 
oppilaalle Llaisuuksia tuoOaa teksLä 
yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista 
oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja 
oOaa vastaan palauteOa sekä arvioida 
itseään teksLn tuoOajana

S3 TeksLen tuoOami-
sen prosessien hal-
linta 

Oppilas osaa nimetä teksLen 
tuoOamisen prosessin vaiheita ja 
osaa työskennellä niiden mukai-
sesL sekä yksin eOä ryhmässä.  
Oppilas antaa ja vastaanoOaa 
palauteOa teksteistä ja osaa ar-
vioida omia teksLntuoOamisen 
taitojaan ja nimetä niiden kehit-
tämiskohteita.

T13 ohjata oppilasta edistämään kir-
joiOamisen sujuvoiOamista ja vahvis-
tamaan Leto- ja viesLntäteknologian 
käyOötaitoa teksLen tuoOamisessa, 
syventämään ymmärrystään kirjoiOa-
misesta viesLntänä ja vahvistamaan 
yleiskielen hallintaa antamalla Letoa 
kirjoitetun kielen konvenLoista 

S3 Kirjoitetun kielen 
konvenLoiden hal-
linta ja kirjoitustaito

Oppilas tuntee kirjoiteOujen teks-
Len perusrakenteita ja kirjoitetun 
yleiskielen piirteitä ja osaa hyö-
dyntää Letoa tekstejä kirjoiOaes-
saan ja muokatessaan. Oppilas 
kirjoiOaa sujuvasL käsin ja Leto- 
ja viesLntäteknologiaa hyödyn-
täen.



 573

RUOTSIN KIELI JA KIRJALLISUUS (SVENSKA OCH LITTERATUR) 

 
Läroämnets uppdrag samt målen för lärmiljöer och arbetssäO, handledning, differenLering och stöd samt 

T14 harjaannuOaa oppilasta vahvista-
maan Ledon hallinnan ja käyOämisen 
taitoja ja monipuolistamaan lähteiden 
käyOöä ja viiOaustapojen hallintaa 
omassa teksLssä sekä opastaa oppilas-
ta toimimaan eegsesL verkossa yksi-
tyisyyOä ja tekijänoikeuksia kunnioit-
taen.

S3 Tiedon esiOäminen, 
hallinta ja eegnen 
viesLntä

Oppilas osaa käyOää omissa 
teksteissään muualta hankiOua 
Letoa.  
Oppilas osaa tehdä muisLinpa-
noja, Livistää hankkimaansa Le-
toa ja käyOää lähteitä omassa 
teksLssään. 
Oppilas noudaOaa tekijänoi-
keuksia ja osaa merkitä lähteet.

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin 
ymmärtäminen

T15 ohjata oppilasta syventämään kieli-
LetoisuuOaan ja kiinnostumaan kielen 
ilmiöistä, auOaa oppilasta tunnista-
maan kielen rakenteita, eri rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään 
kielellisten valintojen merkityksiä ja 
seurauksia

S4 KieliLetoisuuden 
kehiOyminen

Oppilas osaa kuvailla teksLen  
kielellisiä ja tekstuaalisia piirtei-
tä, pohLa niiden merkityksiä ja 
kuvata eri rekisterien ja tyylien 
välisiä eroja.  

T16 kannustaa oppilasta avartamaan 
kirjallisuus- ja kulOuurinäkemystään, 
tutustuOaa häntä kirjallisuuden histori-
aan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuu-
den eri lajeihin sekä auOaa häntä poh-
Lmaan kirjallisuuden ja kulOuurin mer-
kitystä omassa elämässään, tarjota op-
pilaalle mahdollisuuksia luku- ja mui-
den kulOuurielämysten hankkimiseen 
ja jakamiseen

S4 Kirjallisuuden tun-
temuksen,  kulOuu-
riLetoisuuden ja 
lukuharrastuksen 
kehiOyminen 

Oppilas tuntee ja ymmärtää kult-
tuurin monimuotoisuuOa sekä 
osaa kuvata omia kulOuurikoke-
muksiaan. Oppilas tuntee kirjalli-
suuden vaiheita ja suomalaisen 
kulOuurin juuria. 
Oppilas tuntee kirjallisuuden pää-
lajit ja on lukenut sovitut kirjat.

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suo-
men kielelliseen ja kulOuuriseen mo-
nimuotoisuuteen, suomen kielen taus-
taan ja piirteisiin ja auOaa oppilasta 
pohLmaan äidinkielen merkitystä sekä 
tulemaan Letoiseksi omasta kielellises-
tä ja kulOuurisesta idenLteeLstään 
sekä innostaa oppilasta akLiviseksi 
kulOuuritarjonnan käyOäjäksi ja teki-
jäksi

S4 Kielen merkityksen 
ja aseman hahmot-
taminen

Oppilas osaa kuvailla Suomen 
kielellistä ja kulOuurista moni-
muotoisuuOa. 
Oppilas osaa kuvailla äidinkielten 
merkitystä ja suomen kielen piir-
teitä ja asemaa muiden kielten 
joukossa. 
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bedömning av lärandet, som är inskrivna under rubriken Modersmål och liOeratur, gäller för alla lärokurser 
inom läroämnet modersmål och liOeratur, alltså även för lärokursen svenska och liOeratur. 

Lärokursens särskilda uppdrag 

Svenska språket är det ena av Finlands två naLonalspråk och lärokursen i svenska och liOeratur undervisas i 
samma omfaOning och med samma mål och innehåll som lärokursen finska och liOeratur, dock med vissa 
mindre avvikelser som beror på språkliga och kulturella särdrag. Läroämnets centrala kulturbärande upp-
drag i de svenska skolorna i Finland är även vikLgt aO betona. Elevernas skolspråk och språkmedvetenhet 
ska konLnuerligt stödjas, parallellt med aO flerspråkighet ska användas som en resurs. Elevernas varierande 
språkbakgrund ska uppmärksammas och beaktas i undervisningen i modersmål och liOeratur och även i alla 
övriga läroämnen.  

I årskurserna 7-9 är det speciella uppdraget för undervisningen aO stödja eleverna i aO utveckla allt mer 
mångsidig kompetens i aO lära sig och kommunicera och aO utveckla en bredare kompetens i mulLliOeraci-
tet. Eleverna utvecklar och breddar sin språkliga medvetenhet, sin textvärld och sin kulturella kompetens. 
Inom undervisningen handleder man eleverna aO anpassa siO språkbruk Lll situaLonen och aO uOrycka sig 
och kommunicera i olika kontexter. Även språkliga och kommunikaLva färdigheter som behövs i de fortsaOa 
studierna och i arbetslivet ligger i fokus. Inom liOeraturundervisningen sporrar man eleverna Lll mångsidiga 
läsupplevelser. 

Mål för undervisningen i lärokursen svenska och li1eratur i årskurs 7–9 

Mål för undervisningen Innehåll som ank-
nyter Lll målen

Kompetens som 
målet anknyter Lll

A1 kommunicera

M1 handleda eleven aO utveckla sin förmåga aO kommu-
nicera målinriktat, ändamålsenligt, eLskt och på eO kon-
strukLvt säO i olika kommunikaLonsmiljöer 

I1 K2, K3, K6, K7

M2 uppmuntra eleven aO utveckla sin förmåga aO kommu-
nicera i grupp och utveckla förmågan aO moLvera sina åsik-
ter och sina språkliga och kommunikaLva val

I1 K1, K2, K3, K7

M3 stödja eleven i aO bredda sin förmåga aO uOrycka sig i 
olika slag av kommunikaLonssituaLoner, även genom drama 

I1 K1, K2, K3, K7

M4 uppmuntra eleven aO vidareutveckla sina kommunikaL-
va färdigheter så aO hen lär sig observera sin egen kommu-
nikaLon och idenLfiera sina styrkor och svagheter i olika 
kommunikaLonsmiljöer, även mulLmediala

I1 K1, K2, K6, K7

A1 tolka texter

M5 handleda eleven i aO utveckla de lässtrategier och meta-
kogniLva färdigheter som behövs för aO läsa, förstå, tolka 
och analysera texter och för aO utvärdera sin läsfärdighet 
och bli medveten om hur den behöver utvecklas 

I2 K1, K2, K4
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M6 erbjuda eleven många olika möjligheter aO välja, använ-
da, analysera och tolka många olika slag av skönliOerära, 
fakta- och medietexter och därvid använda lämpliga begrepp

I2 K1, K2, K4, K5

M7 handleda eleven i aO utveckla analyLsk och kriLsk 
läsfärdighet, förmåga aO analysera och tolka texter samt 
befästa och bredda ord- och begreppsförrådet

I2 K1,K2, K4 

M8 sporra eleven aO utveckla sin förmåga aO utnyOja flera 
olika källor för aO få informaLon och aO använda denna in-
formaLon på eO ändamålsenligt säO 

I2 K2, K4, K5, K6

M9 väcka elevens intresse för nya slag av fikLva texter och 
liOeratur, bredda elevens erfarenheter av aO lyssna Lll och 
läsa texter samt bearbeta dessa och samLdigt fördjupa ele-
vens förståelse av fikLon

I2 K1,K2, K4, K5

A1 producera texter

M10 uppmuntra eleven aO uOrycka sina åsikter genom aO 
skriva och på annat säO producera många olika slag av tex-
ter, även mulLmodala samt stödja eleven i aO definiera sina 
styrkor och utvecklingsbehov som textproducent

I3 K2, K4, K5, K7

M11 erbjuda eleven möjligheter aO producera beräOande, 
beskrivande, instruerande och speciellt förklarande och ar-
gumenterande texter, även i mulLmediala miljöer och aO 
välja det uOryckssäO som är lämpligast för ifrågavarande 
textgenre och situaLon

I3 K2, K4, K5

M12 stödja eleven i aO utveckla sina textprodukLons-
processer och erbjuda eleven möjligheter aO producera text 
Lllsammans med andra, uppmuntra eleven aO stärka förmå-
gan aO ge och ta emot respons samt hjälpa eleven aO utvär-
dera sig själv som textproducent

I3 K2, K4, K5, K6

M13 handleda eleven aO utveckla sin skrivfärdighet och digi-
tala kompetens och fördjupa sin förståelse för skrivandet 
som kommunikaLonsform, bidra Lll kunskap om skridsprå-
kets konvenLoner och på så säO bidra Lll aO stärka elevens 
kompetens i standardspråket 

I3 K2, K4, K5, K6 

M14 erbjuda eleven Lllfälle aO träna sin förmåga aO söka, 
bedöma och använda informaLon och aO använda sig av 
flera olika källor samt göra källhänvisningar i sin egen text 
och följa upphovsräOsliga regler

I3 K2, K4, K5, K7

A1 förstå språk, li1eratur och kultur 

M15 stödja elevens möjlighet aO fördjupa sin språkliga med-
vetenhet och väcka intresse för språkliga fenomen, stödja 
eleven i aO känna igen språkets strukturer, olika språkvarian-
ter, sLldrag och nyanser och i aO förstå betydelsen av 
språkliga val och följderna av dem

I4 K1, K2, K4
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Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för lärokursen svenska och li1eratur i årskurs 7–9  

I1 A1 kommunicera: Eleverna stärker sina färdigheter i aO fungera i olika slag av kommunikaLonssituaLo-
ner, även utanför skolan. De ökar sin medvetenhet om betydelsen av sina egna och andras kommunikaLva 
val. De tränar sig i aO lyssna och tala genom aO utbyta idéer, argumentera, förhandla och lösa problem, 
övar sig i aO moLvera sina åsikter och analysera sina styrkor och utvecklingsområden som kommunikatörer. 
De bekantar sig också med teatern som konszorm och med teaterns uOrycksmedel genom dramaövningar. 
Eleverna får övning i aO använda olika retoriska medel då de kommunicerar. De övar sig i aO hålla förbered-
da muntliga anföranden och presentaLoner och aO åskådliggöra det de vill kommunicera. De övar sig även 
aO utvärdera sina egna kommunikaLva färdigheter och analysera vilka färdigheter som bör utvecklas. 

I2 A1 tolka texter: Elevernas texOolkningsförmåga fördjupas genom aO de läser, analyserar och tolkar fikL-
va texter och faktatexter i olika former: liOeratur, faktatexter och texter i tryckta, elektroniska och audiovi-
suella medier. De funderar över texters olika syden och moOagare och får öva sig aO ställa frågor Lll de tex-
ter de arbetar med. Eleverna fördjupar sin läsförståelse genom aO förutspå en texts innehåll, sammanfaOa 
det centrala i en text, dra slutsatser och formulera frågor uLfrån en text, omformulera texter och ställa ny 
informaLon i relaLon Lll sin Ldigare kunskap. De iakOar 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 argumentaLon, peka på 
förhållanden mellan företeelser och hur man uOrycker t.ex. förhållningssäO och affekLvitet. De reflekterar 
över texters syde och målgrupp och ställer läsarkriLska frågor Lll texterna.  Då eleverna läser liOeratur 
reflekterar de över sina egna livserfarenheter i relaLon Lll det de läst och analyserar sina läsupplevelser. De 
vidgar siO läsande från ungdomsliOeratur Lll allmän liOeratur, både fikLon och fakta. De analyserar även 
texter som kombinerar bild, ljud och text och uOryckssäOen i sådana texter. De övar sig aO analysera och 
tolka liOeratur och lär sig använda nya begrepp för deOa. De lär sig om symboler och bildspråk och fördju-
par sin kännedom om beräOarteknik. De bekantar sig med informaLonssökningens olika faser, med olika 
informaLonskällor och hur man bedömer Lllförlitligheten hos olika källor.    

I3 A1 producera texter: Eleverna producerar fikLva och icke-fikLva texter i olika former: språkliga, visuella, 
audiovisuella och webbtexter. De övar sig aO producera texter steg för steg och aO ge och ta emot respons i 
olika skeden av textprodukLonsprocessen. De övar sig i aO avgöra sydet med olika texter och aO använda 
kriterier för aO bedöma texter.  Eleverna studerar textuella, språkliga och visuella drag som är typiska för 
beräOande, beskrivande, instruerande och speciellt förklarande och argumenterande texter och utnyOjar 
denna kunskap då de producerar egna texter. De lär sig anpassa texLnnehållet och språket i sina texter för 
olika syden och målgrupper och aO ta emot och ge respons under olika faser av textprodukLonen. Eleverna 

M16 handleda eleven i aO öka sin liOeratur- och kulturkuns-
kap, bidra Lll aO eleven lär känna liOeraturens historia och 
modern liOeratur samt olika liOerära genrer och ge eleven 
möjlighet aO reflektera över liOeraturens och kulturens be-
tydelse både i siO eget liv och i en mångkulturell omvärld

I4 K1, K2, K4

M17 bidra Lll aO 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 kultu-
rer i Finland och stödja eleven i aO reflektera över det egna 
modersmålets betydelse och sin språkliga och kulturella 
idenLtet samt sporra eleven aO akLvt producera och kon-
sumera kultur i olika former

I4 K2, K4, K6, K7
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undersöker olika element i skridspråket och de övar sig i aO dra nyOa av denna kunskap då de producerar 
egna texter. Eleverna fördjupar även sina kunskaper om standardskridspråket. De lär sig idenLfiera stycken, 
menings- och satsstrukturer, aO undersöka olika säO aO uOrycka förhållanden mellan företeelser samt aO 
känna igen olika register och sLldrag. De undersöker olika Ldsformer och laborerar med dessa i sina egna 
texter. De bekantar sig med förkortningar, främmande ord och sifferuOryck och lär sig använda alla dessa 
kännetecken då de skapar egna texter. Eleverna förbäOrar sin förmåga aO producera texter som behövs i 
studierna, såsom aO referera, göra sammandrag och anteckningar och aO använda källor och källhänvisnin-
gar i sina egna texter och de lär sig även om upphovsräO och eLsk webbkommunikaLon. 

I4 A1 förstå språk, li1eratur och kultur: Eleverna använder och analyserar på mer avancerad nivå språkliga 
strukturer, de nordiska grannspråken, kulturella fenomen samt liOeratur inom många olika genrer och me-
dier i en mångkulturell omvärld. Eleverna tolkar texter och deras språkliga uppbyggnad, betydelser och syf-
ten och använder gängse begrepp för aO diskutera språkliga drag och sociokulturella fenomen. Eleverna 
fördjupar sina kunskaper om det skrivna standardspråket, olika sLlnivåer och svenska språkets satsbyggnad 
med fokus på ordföljd, struktur, sats, satsdelar och mening. De svenska språkdragen analyseras även genom 
kontrasLv jämförelse med andra språk. Eleverna bekantar sig med det svenska språkets utveckling och his-
toria, 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 tradiLon och olika slag av mediekultur. De 
vidgar sin kultursfär Lll hela Finland, Sverige och det övriga Norden och även Lll andra länder och kulturer i 
världen. Eleverna diskuterar eLska och moraliska aspekter på språkbruk, yOrandefrihet och integritet i olika 
medier och i olika språksituaLoner. De bekantar sig med olika skeden inom finlandssvensk, annan finländsk 
och svensk liOeratur, med ungdomsböcker och klassiska och moderna verk samt faktaböcker. Eleverna övar 
sig även i aO analysera och tolka liOeratur, de laborerar med liOeraturens huvudgenrer, några undergenrer 
och sLlriktningar och blir vana aO använda sig av textanalyLska begrepp. Eleverna uppmuntras aO använda 
bibliotekstjänster både akLvt och mångsidigt. 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i slutbedömningen eSer avslutad lärokurs i svenska 
och li1eratur 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömning 
i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunska-
per/ vitsordet åOa

A1 kommunicera 

M1 handleda eleven aO utveckla 
sin förmåga aO kommunicera må-
linriktat, ändamålsenligt, eLskt 
och på eO konstrukLvt säO i olika 
kommunikaLonsmiljöer 

I1 Förmåga aO kommu-
nicera i olika slag av 
kommunikaLonsmiljöer

Eleven kan kommunicera målin-
riktat i olika slag av kommunika-
Lonsmiljöer och  
-situaLoner, visar aO hen förstår 
andras inlägg och kan iakOa hur 
den egna kommunikaLonen 
påverkar andra.

M2 uppmuntra eleven aO ut-
veckla sin förmåga aO kommu-
nicera i grupp och utveckla 
förmågan aO moLvera sina åsik-
ter och sina språkliga och kom-
munikaLva val

I1 Förmåga aO kommu-
nicera i grupp 

Eleven kan uOrycka sina åsikter 
och moLvera dem på eO tro-
värdigt säO, beaktar andras 
åsikter och samarbetar med 
andra i kommunikaLons-situa-
Loner.
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M3 stödja eleven i aO bredda sin 
förmåga aO uOrycka sig i olika 
slag av kommunikaLons-situaLo-
ner, även genom drama 

I1 Förmåga aO uOrycka sig 
med retoriska hjälpme-
del och uppträda inför 
publik

Eleven kan uOrycka sig såsom 
situaLonen och ändamålet krä-
ver och använda sig av retoriska 
grepp. 
Eleven kan framföra både eO 
spontant och eO förbereO anfö-
rande eller diskussions-inlägg, 
ta hänsyn Lll sin publik och an-
vända några retoriska knep för 
aO åskådliggöra siO budskap.

M4 uppmuntra eleven aO vida-
reutveckla sina kommunikaLva 
färdigheter så aO hen lär sig ob-
servera sin egen kommunikaLon 
och idenLfiera sina styrkor och 
svagheter i olika kommunika-
Lonsmiljöer, även mulLmediala

I1 Förmåga aO utveckla 
sina kommunikaLva 
färdigheter 

Eleven kan utvärdera sin kom-
munikaLva kompetens i olika 
kommunikaLonsmiljöer på ba-
sis av feedback från andra och 
vet vilka områden som behöver 
utvecklas. 
 

A1 tolka texter

M5 handleda eleven i aO utveckla 
de lässtrategier och metakogniL-
va färdigheter som behövs för aO 
läsa, förstå, tolka och analysera 
texter och för aO utvärdera sin 
läsfärdighet och bli medveten om 
hur den behöver utvecklas 

I2 Behärskande av lässtra-
tegier 

Eleven kan självständigt använ-
da sig av lässtrategier. Eleven 
kan utvärdera sin egen läskun-
nighet och namnge de områden 
hen behöver utveckla. 

M6 aO erbjuda eleven många oli-
ka möjligheter aO välja, använda, 
analysera och tolka många olika 
slag av skönliOerära, fakta- och 
medietexter och därvid använda 
lämpliga begrepp

I2 MulLliOeracitets-kom-
petens och förmåga aO 
bredda sin textvärld

Eleven kan med hjälp av hand-
ledning bruka och analysera 
många olika slag av texter också 
sådana typer av texter som är 
obekanta för eleven samt an-
vända några analyLska 
begrepp.

M7 handleda eleven i aO utveckla 
analyLsk och kriLsk läsfärdighet, 
förmåga aO analysera och tolka 
texter samt befästa och bredda 
ord- och begreppsförrådet

I2 Förmåga aO analysera 
och tolka texter

Eleven kan granska texter kri-
Lskt, känner igen olika textgen-
rer och kan beskriva några 
språkliga och textuella drag i 
förklarande, instruerande och 
argumenterande texter samt 
förstår aO olika texter har olika 
upphov och syden. 

M8 sporra eleven aO utveckla sin 
förmåga aO utnyOja flera olika 
källor för aO få informaLon och 
aO använda denna informaLon på 
eO ändamålsenligt säO  

I2 Färdighet i informa-
Lonssökning och käll-
kriLk 

Eleven kan namnge de centrala 
faserna vid informaLons-sök-
ning och vet var och hur man 
kan söka informaLon. Eleven 
kan värdera vilken informaLon 
som är användbar och avgöra 
vilka källor som är Lllförlitliga.
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M9 väcka elevens intresse för nya 
slag av fikLva texter och liOeratur, 
bredda elevens erfarenheter av 
aO lyssna Lll och läsa texter samt 
bearbeta dessa och samLdigt 
fördjupa elevens förståelse av 
fikLon

I2 Förmåga aO analysera 
och tolka fikLva texter 
samt aO ge uOryck för 
sin läserfarenhet

Eleven kan tolka fikLva texter, 
använda centrala textanalyLska 
begrepp och kan koppla texter-
na Lll en kontext. Eleven hiOar 
självmant lämpliga texter, läser 
flera böcker och breddar villigt 
samt delar med sig av sina lä-
serfarenheter.

A1 producera texter

M10 uppmuntra eleven aO uO-
rycka sina åsikter genom aO skri-
va och på annat säO producera 
många olika slag av texter, även 
mulLmodala samt stödja eleven i 
aO definiera sina styrkor och ut-
vecklingsbehov som textpro-
ducent

I3 Förmåga aO uOrycka 
tankar och producera 
olika slag av texter 
(mulLliOeracitet) och 
bredda sin textvärld   

Eleven producerar under hand-
ledning texter som är nya för 
eleven och testar olika säO och 
metoder aO producera texter 
för aO uOrycka sina åsikter. Ele-
ven kan beskriva sig själv som 
textproducent. 

M11 erbjuda eleven möjligheter 
aO producera beräOande, beskri-
vande, instruerande och speciellt 
förklarande och argumenterande 
texter, även i mulLmediala miljöer 
och aO välja det uOryckssäO som 
är lämpligast för ifrågavarande 
textgenre och situaLon

I3 Kunskap om och 
förmåga aO använda 
textgenrer

Eleven kan med hjälp av hand-
ledning producera beräOande, 
beskrivande, instruerande och 
speciellt förklarande och argu-
menterande texter och använda 
de uOryckssäO som känneteck-
nar ifrågavarande textgenre.

M 12 stödja eleven i aO utveckla 
sina textprodukLonsprocesser 
och erbjuda eleven möjligheter 
aO producera text Lllsammans 
med andra, uppmuntra eleven aO 
stärka förmågan aO ge och ta 
emot respons samt hjälpa eleven 
aO utvärdera sig själv som text-
producent

I3 Kunskap om och 
förmåga aO använda 
textprodukLons-
processer 

Eleven kan namnge de olika 
etapperna vid textprodukLon 
och kan arbeta med dem både 
individuellt och i grupp. Eleven 
kan ge och ta emot respons på 
sina texter och kan utvärdera 
sina egna färdigheter i textpro-
dukLon och uOrycka sina ut-
vecklingsbehov på området.

M 13 handleda eleven aO ut-
veckla sin skrivfärdighet och digi-
tala kompetens och fördjupa sin 
förståelse för skrivandet som 
kommunikaLonsform, bidra Lll 
kunskap om skridspråkets kon-
venLoner och på så säO bidra Lll 
aO stärka elevens kompetens i 
standardspråket 

I3 Skrivkompetens och 
förmåga aO Lllämpa 
skridspråkets konven-
Loner

Eleven känner Lll skridspråkets 
grundläggande strukturer och 
det skrivna standardspråkets 
normer och kan använda dessa 
vid produkLon och bearbetning 
av sina texter. Eleven skriver 
flytande för hand och digitalt.
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SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet, ohjaus, 
eriyOäminen ja tuki sekä oppimisen arvioinL koskevat myös saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää.  

M14 erbjuda eleven Lllfälle aO 
träna sin förmåga aO söka, bedö-
ma och använda informaLon och 
aO använda sig av flera olika käl-
lor samt göra källhänvisningar i 
sin egen text och följa upphovs-
räOsliga normer 

I3 Förmågan aO använda 
och presentera infor-
maLon och Lllämpa 
upphovsräOsliga nor-
mer 
(eLska normer för 
kommunikaLon)

Eleven kan i sina texter använda 
informaLon från olika håll.  Ele-
ven kan göra anteckningar, 
komprimera informaLon och 
använda olika källor i sina egna 
texter samt uppge dessa. Ele-
ven kan Lllämpa normerna för 
upphovsräO och ange sina käl-
lor.

A1 förstå språk, li1eratur och 
kultur

M15 stödja elevens möjlighet aO 
fördjupa sin språkliga medveten-
het och väcka intresse för språkli-
ga fenomen, stödja eleven i aO 
känna igen språkets strukturer, 
olika språkvarianter, sLldrag och 
nyanser och i aO förstå betydel-
sen av språkliga val och följderna 
av dem

I4 Språklig medvetenhet Eleven kan beskriva språkliga 
och textuella särdrag i texter, 
fundera över deras betydelser 
och samt beskriva skillnader 
mellan olika språkliga varianter 
och särdrag. 

M16 handleda eleven i aO öka sin 
liOeratur- och kulturkunskap, bi-
dra Lll aO eleven lär känna liOera-
turens historia och modern liOe-
ratur samt olika liOerära genrer 
och ge eleven möjlighet aO reflek-
tera över liOeraturens och kultu-
rens betydelse både i siO eget liv 
och i en mångkulturell omvärld 

I4 LiOeraturkunskap och 
kulturkännedom samt 
hur läsutvecklingen 
fortskridit

Eleven har insikt i kulturell 
mångfald och kan beskriva sina 
egna kulturella erfarenheter. 
Eleven känner Lll svenska språ-
kets historia, något om de nor-
diska grannspråken samt liOera-
turens olika skeden. 
Eleven har grepp om liOeratu-
rens huvudgenrer och har läst 
de böcker som man har avtalat 
om inom ämnet.

M17 bidra Lll aO 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 aO reflektera över 
det egna modersmålets betydelse 
och sin språkliga och kulturella 
idenLtet samt sporra eleven aO 
akLvt producera och konsumera 
kultur i olika former

I4 Förmåga aO reflektera 
över den språkliga iden-
Lteten

Eleven kan beskriva den språkli-
ga och kulturella mångfalden i 
Finland och förstår språkets och 
modersmålet(n)s innebörd för 
en individ och det svenska språ-
kets plats bland språken i värl-
den.
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Oppimäärän erityinen tehtävä 

Saamen kielen ja kirjallisuuden erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhuOujen saamen kielten säily-
mistä elävänä ja vahvistaa niiden asemaa muiden kielten rinnalla. Oppilaat saavat pohjan kehiOää ja käyOää 
kielellisiä taitojaan itsenäisesL läpi elämän. Opetus vastaa yhteistyössä koLen, saamenkielisen yhteisön ja 
muiden oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kielitaidon kehiOymisestä sekä auOaa heitä rakenta-
maan kielellistä ja kulOuurista idenLteegään rinnakkais- ja monikielisyyOään hyödyntäen. Opetus lisää op-
pilaiden ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulOuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle, yh-
teiskunnalle eOä muille alkuperäiskansoille. Opetus ohjaa ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä 
ja kulOuureja. 

Saamen kieltä ja kirjallisuuOa voidaan opeOaa jollakin Suomessa puhutuista saamen kielistä: inarin-, koltan- 
tai pohjoissaamen kielellä. Kieli on sekä opetuksen kohde eOä väline. Opetus perustuu yhteisölliseen näke-
mykseen kielestä. Yhteisön jäsenyys ja osallisuus syntyvät, kun oppilas oppii käyOämään kieltä yhteisön ta-
voin. Eri saamen kielet huomioidaan erityisesL saamelaiskulOuurien alueelliseen variaaLoon tutustumisen 
yhteydessä. Kielellisten taitojen kehiOyessä oppilaat saavat valmiuksia osallistua ja vaikuOaa yhteisiin asioi-
hin ja päätöksentekoon. 

Kieltä opitaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyOöLlanteiden, teksLlajien ja sanaston avulla. Saamen kielen 
ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on tukea, kehiOää ja syventää kieliLetoisuuOa ja kielellisen havain-
noinnin taitoja sekä vahvistaa oppilaiden kielellistä idenLteegä. Saamen kieli ja kirjallisuus  
-oppimäärässä kulOuurisisällöistä keskeisiä ovat sanataiteen, teaOeritaiteen ja draaman sekä median lisäksi 
kertomusperinne, saamelainen lyriikka (livđe, leu’dd, luohL), 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 puhuOuihin ja kirjoiteOuihin teksteihin sekä op-
pivat tulkitsemaan, analysoimaan ja tuoOamaan niitä. Oppilaiden suhde saamenkieliseen kirjallisuuteen, 
kertomus- ja kulOuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen 
ominaispiirteiden osaamistaan ja hyödyntävät kieliLetoaan ja -taitoaan. Oppilaiden arvostus saamen kieltä 
kohtaan vahvistuu ja heidän kykynsä käyOää kieltä LetoisesL ja luovasL kasvaa. Oppilaat ymmärtävät saa-
men kielen aseman ja oman mahdollisuutensa kielen ylläpitäjänä ja edistäjänä. 

Saamen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja perustelemaan mieli-
piteitään tarjoamalla monimuotoisia Llaisuuksia vuorovaikutuksen 
harjoiOeluun

S1 L1, L6, L7

T2 rohkaista oppilasta kehiOämään sosiaalisia taitojaan ohjaamalla 
monipuoliseen vuorovaikutukseen sekä taitoon antaa ja vastaanot-
taa palauteOa

S1 L1, L7, L2
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T3 kannustaa oppilasta kehiOämään ja monipuolistamaan viesLntä-
taitojaan erilaisissa puheviesLntäympäristöissä ohjaamalla kulOuu-
rienväliseen dialogiin ja toimimaan monenlaisten ihmisten kanssa 
erityisesL saamen kielellä

S1 L2

Teks0en tulkitseminen

T4 rohkaista oppilasta kehiOämään eriOelevää ja kriigstä lukutaitoa 
sekä teksLen lukemisessa, ymmärtämisessä ja analysoimisessa tar-
viOavia Letoja ja taitoja

S2 L1, L4, L6

T5 ohjata oppilasta monipuolistamaan teksLmaailmaansa, käyOä-
mään, tulkitsemaan ja arvioimaan monimuotoisia kaunokirjallisia 
tekstejä, media- ja asiatekstejä ja käyOämään niitä Ledonhankin-
taan, elämysten saamiseen ja lukuinnon tukemiseen

S2 L1,L3, L4

T6 ohjata oppilasta arvioimaan lukutaitoaan ja havaitsemaan sen 
kehiOämistarpeita harjoiOelemalla itselleen sopivia luku- ja opiske-
lustrategioita

S2 L1, L3, L6

T7 ohjata oppilasta analysoimaan ja tulkitsemaan kirjallisuuOa sekä 
käyOämään siinä tarviOavia käsiOeitä sekä tekemään havaintoja 
saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen teksteistä ja tulkitse-
maan niitä

S2 L1, L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ja perustelemaan näkemyksiään 
monimuotoisten teksLen avulla erilaisissa viesLntäympäristöissä 

S3 L1, L4, L5, L7

T9 ohjata oppilasta laajentamaan teksLlajien tuntemustaan tarjoa-
malla Llaisuuksia erityisesL kantaa oOavien, ohjaavien ja pohLvien 
monimuotoisten teksLen tuoOamiseen sekä auOaa oppilasta tunnis-
tamaan omia vahvuuksiaan ja kehiOämiskohteitaan teksLn tuoOaja-
na

S3 L1, L3, L4

T10 tukea oppilasta sujuvoiOamaan kirjoiOamistaan ja auOaa häntä 
valitsemaan kuhunkin teksLlajiin, kohderyhmälle ja Llanteeseen so-
piva ilmaisutapa ja sekä vahvistaa kirjoitetun yleiskielen hallintaa

S3 L1, L4, L6

T11 auOaa oppilasta vakiinnuOamaan teksLn tuoOamisen prosesse-
ja, tuoOamaan teksLä yhdessä muiden kanssa sekä vahvistamaan 
taitoa antaa ja oOaa vastaan palauteOa, innostaa vahvistamaan Le-
don hankinnan ja arvioinnin taitoja ja monipuolistamaan lähteiden 
käyOöä omassa teksLssä tekijänoikeuksia, eegstä verkossa viesL-
mistä ja yksityisyyOä kunnioiOaen

S3 L3, L5, L6, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T12 ohjata oppilasta syventämään kieliLetoisuuOaan ja ohjata häntä 
kiinnostumaan saamen kielen ilmiöistä ja tunnistamaan kielen eri 
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä sekä ymmärtämään kielellisten 
valintojen merkityksiä ja seurauksia

S4 L2, L6, L7

T13 ohjata oppilasta Ledostamaan saamelaisuus voimavarana saa-
melaisen kulOuurin ja kielen monimuotoisuuden kauOa sekä tule-
maan Letoiseksi omasta kielellisestä ja kulOuurisesta idenLteeLs-
tään ymmärtämällä saamen kielen merkitystä ja juuria

S4 L2, L3
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Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteissa sekä monipuoli-
sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjalli-
suuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saavuOa-
mista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodoste-
taan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelemisen ja keskustelemisen taitoja 
arkielämässä ja toimimista erilaisissa vuorovaikutusLlanteissa, kuten ideoinL-, väiOely-, neuvoOelu- ja 
ongelmanratkaisuLlanteissa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä, yleisön huomioon 
oOamista, palauOeen antamista ja vastaanoOamista. Arvioidaan ja kehitetään omia vuorovaikutustaitoja 
sekä havainnoidaan omasta ja muiden viesLnnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Tehdään havaintoja 
viesLntäLlanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyOöä. Syvennetään 
draaman toimintamuodoin oppilaiden kykyä käyOää itsensä ilmaisemisessa puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja. Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua teaOeriin taidemuotona ja harjoiOaa omia esiintymistaitoja. 
  
S2 Teks0en tulkitseminen: Syvennetään lukutaitoa ja teksLen tulkinnan taitoja lukemalla ja tutkimalla 
fikLivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan, tutustumalla eri teksLlajeihin sekä hyödyntämällä teksLn 
ymmärtämisen strategioita. Tutustutaan monimuotoisiin, erityisesL pohLviin, kantaa oOaviin ja ohjaaviin 
teksteihin ja niiden keskeisiin kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kriigstä lukutaitoa ja kriigsen lukijan 
kysymyksiä. Eläydytään lueOuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia. 
Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja Letokirjallisuuteen. Harjoitellaan 
kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsiOeiden käyOöä teksLen tarkastelussa ja vertailussa. 
Tutustutaan Ledonhaun vaiheisiin, erilaisiin Letolähteisiin ja arvioidaan niiden luoteOavuuOa erilaisin 
kriteerein.  Syvennetään fikLon kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Opitaan tunnistamaan ja 
tulkitsemaan saamen kielen kuvallisuuOa, metaforia ja symboliikkaa. Tutustutaan muiden 
alkuperäiskansojen teksteihin ja tulkitaan niitä. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Tuotetaan fikLivisiä ja ei-fikLivisiä tekstejä eri muodoissaan. Opiskellaan 
kertovien, kuvaavien, ohjaavien, pohLvien ja kantaa oOavien teksLen tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä 
piirteitä sekä teksLn tuoOamisen vaiheita. Tutkitaan monimuotoisten teksLen elemenOejä kuten 
otsikoinLa, kappalejaon perusteita, erilajisten teksLen tyypillisiä kokonaisrakenteita ja teksLn sidosteisuuOa 
sekä sanastoon liiOyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä, 

T14 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulOuurinäke-
mystään, tutustuOaa häntä kirjallisuuden historiaan, saamenkieli-
seen kirjallisuuteen ja mediaan sekä auOaa häntä pohLmaan kirjalli-
suuden ja kulOuurin merkitystä omassa elämässä

S4 L2, L3

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T15 kannustaa oppilasta monipuolistamaan eri oppiaineissa tarviOa-
vaa kielitaitoa sekä hyödyntämään saamen kielen taitoa kaikessa 
oppimisessa

S5 L1, L2

T16 ohjata oppilasta kehiOämään valmiuksiaan saamen kielellä ja 
muilla kielillä tapahtuvassa Ledonhaluisessa, osallistuvassa ja tutki-
vassa oppimisessa

S5 L1, L4, L5
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konvenLoista ja erilaisista tavoista ilmaista aikaa. Opitaan hyödyntämään opiOua Letoa omien teksLen 
tuoOamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa tarviOavien teksLen tuoOamisen taitoja, kuten 
referoimista, Livistämistä, muisLinpanojen tekoa ja lähteiden käyOöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja 
noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuoteOaessa. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä 
ja opitaan kielen käsiOeitä. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja 
tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta teksLn tyyliin ja sävyyn. Tutustutaan 
saamen kielelle tyypillisiin piirteisiin. Tutustutaan saamen kielten kieliLlanteeseen, kielten 
sukulaisuussuhteisiin ja saamen kielten vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaaOeisiin. Tutkitaan kielten 
vaikutusta toisiinsa. Tutustutaan kulOuurin käsiOeeseen ja saamelaiskulOuurin ilmenemismuotoihin sekä 
tarjotaan mahdollisuuksia myös itse osallistua kulOuurin tuoOamiseen. Pohditaan kielen, kulOuurin ja 
idenLteegen välistä suhdeOa ja eri kulOuurien heijastumista monimuotoisiin teksteihin. Tutustutaan 
kirjallisuuden päälajeihin sekä yleisen, suomalaisen ja saamelaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan 
saamelaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja saamelaista nykykirjallisuuOa. Kannustetaan akLiviseen ja 
monipuoliseen kirjaston tarjonnan sekä saamenkielisen median hyödyntämiseen. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Syvennetään ja sovelletaan eri oppiaineiden sanaston ja 
käsiOeistön osaamista muun muassa tutkimalla, tuoOamalla ja tulkitsemalla sekä erilaisia 
oppimisympäristöjä hyödyntämällä.  

Saamen kielen ja kirjallisuus -oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa 
toimiminen

T1 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan itseään ja 
perustelemaan 
mielipiteitään tarjoamalla 
monimuotoisia Llaisuuksia 
vuorovaikutuksen 
harjoiOeluun

S1 Itsensä ilmaiseminen, 
mielipiteen ilmaisu ja 
perustelu

Oppilas osaa ilmaista itseään ja 
mielipiteitään. 

T2 rohkaista oppilasta 
kehiOämään sosiaalisia 
taitojaan ohjaamalla 
monipuoliseen 
vuorovaikutukseen sekä 
taitoon antaa ja 
vastaanoOaa palauteOa

S1 Vuorovaikutus, 
palauOeen antaminen ja 
vastaanoOaminen

Oppilas osallistuu rakentavasL 
vuorovaikutusLlanteisiin sekä osaa 
antaa ja vastaanoOaa palauteOa.
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T3 kannustaa oppilasta 
kehiOämään ja 
monipuolistamaan 
viesLntätaitojaan erilaisissa 
puheviesLntäympäristöissä 
ohjaamalla 
kulOuurienväliseen 
dialogiin ja toimimaan 
monenlaisten ihmisten 
kanssa erityisesL saamen 
kielellä

S1 ViesLntätaidot Oppilas osaa käyOää viesLnnän 
taitojaan erilaisissa 
viesLntäympäristöissä ja osaa 
kommunikoida ja toimia saamen 
kielellä 

Teks0en tulkitseminen

T4 rohkaista oppilasta 
kehiOämään eriOelevää ja 
kriigstä lukutaitoa sekä 
teksLen lukemisessa, 
ymmärtämisessä ja 
analysoimisessa tarviOavia 
Letoja ja taitoja

S2 TeksLn eriOely ja tulkinta Oppilas osaa eritellä ja tulkita 
kriigsesL tekstejä.  Hän ymmärtää 
lukemansa ja osaa analysoida sitä.

T5 ohjata oppilasta 
monipuolistamaan 
teksLmaailmaansa, 
käyOämään, tulkitsemaan 
ja arvioimaan 
monimuotoisia 
kaunokirjallisia tekstejä, 
media- ja asiatekstejä ja 
käyOämään niitä 
Ledonhankintaan, 
elämysten saamiseen ja 
lukuinnon tukemiseen

S2 TeksLtaidot teksLen 
tulkitsemisessa ja Ledon 
hankinta

Oppilas tuoOaa ja käyOää 
monimuotoisia fikLivisiä ja ei-
fikLivisiä tekstejä sekä osaa hankkia 
tarvitsemaansa Letoa eri lähteistä.

T6 ohjata oppilasta 
arvioimaan lukutaitoaan ja 
havaitsemaan sen 
kehiOämistarpeita 
harjoiOelemalla itselleen 
sopivia luku- ja 
opiskelustrategioita

S2 Oman lukutaidon 
analysoinL ja 
lukustrategiat

Oppilas osaa arvioida lukutaitoaan 
realisLsesL ja havaita 
kehiOämistarpeitaan sekä valita 
sopivia lukemisen strategioita.

T7 ohjata oppilasta 
analysoimaan ja 
tulkitsemaan kirjallisuuOa 
sekä käyOämään siinä 
tarviOavia käsiOeitä sekä 
tekemään havaintoja 
saamelaisten ja muiden 
alkuperäiskansojen 
teksteistä ja tulkitsemaan 
niitä

S2 Kirjallisuuden 
analysoiminen ja tulkinta

Oppilas osaa tulkita ja analysoida 
tekstejä ja käyOää kirjallisuuden 
tarkastelussa tarviOavia 
peruskäsiOeitä.

Teks0en tuo1aminen
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T8  rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan ja 
perustelemaan 
näkemyksiään 
monimuotoisten teksLen 
avulla erilaisissa 
viesLntäympäristöissä 

S3 TeksLtaidot teksLen 
tuoOamisessa 

Oppilas osaa tuoOaa ohjatusL myös 
itselleen uudenlaisia tekstejä sekä 
perustella näkemyksiään erilaisissa 
viesLntäympäristöissä. 

T9 ohjata oppilasta 
laajentamaan teksLlajien 
tuntemustaan tarjoamalla 
Llaisuuksia erityisesL 
kantaa oOavien, ohjaavien 
ja pohLvien 
monimuotoisten teksLen 
tuoOamiseen sekä auOaa 
oppilasta tunnistamaan 
omia vahvuuksiaan ja 
kehiOämiskohteitaan 
teksLn tuoOajana

S3 TeksLlajien hallinta, 
teksLen tuoOaminen, 
omien taitojen 
havainnoinL 

Oppilas hallitsee opetetut teksLlajit 
ja käyOää niille tyypillisiä 
ilmaisutapoja omissa teksteissään 
sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja 
kehiOämiskohteensa teksLn 
tuoOajana.

T10 tukea oppilasta 
sujuvoiOamaan 
kirjoiOamistaan ja auOaa 
häntä valitsemaan 
kuhunkin teksLlajiin, 
kohderyhmälle ja 
Llanteeseen sopiva 
ilmaisutapa sekä vahvistaa 
kirjoitetun yleiskielen 
hallintaa

S3 KirjoiOamisen sujuvuus 
ja kirjoitetun yleiskielen 
hallinta

Oppilas kirjoiOaa sujuvasL käsin ja 
viesLntäteknologiaa hyödyntäen. 
Oppilas osaa valita kuhunkin 
teksLlajiin, kohderyhmälle ja 
Llanteeseen sopivan ilmaisutavan. 
Oppilas tuntee kirjoiteOujen  
teksLen perusrakenteita ja  
kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja  
osaa hyödyntää Letoa tekstejä  
kirjoiOaessaan ja muokatessaan.

T11 auOaa oppilasta 
vakiinnuOamaan teksLn 
tuoOamisen prosesseja, 
tuoOamaan teksLä yhdessä 
muiden kanssa sekä 
vahvistamaan taitoa antaa 
ja oOaa vastaan palauteOa, 
innostaa vahvistamaan 
Ledon hankinnan ja 
arvioinnin taitoja ja 
monipuolistamaan 
lähteiden käyOöä omassa 
teksLssä tekijänoikeuksia, 
eegstä verkossa viesLmistä 
ja yksityisyyOä kunnioiOaen

S3 TeksLn tuoOamisen 
prosessien hallinta, 
Ledon hankinta ja 
eegnen viesLntä 

Oppilas tuntee teksLen  
tuoOamisen prosessin vaiheita ja 
osaa tuoOaa teksLä yhdessä muiden 
kanssa sekä antaa ja vastaanoOaa 
palauteOa.  
Oppilas osaa tehdä  
muisLinpanoja, Livistää  
hankkimaansa Letoa ja käyOää  
lähteitä omassa teksLssään. 
Oppilas noudaOaa  
tekijänoikeuksia ja osaa merkitä 
lähteet.

kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtäminen
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T12 ohjata oppilasta 
syventämään 
kieliLetoisuuOaan ja ohjata 
häntä kiinnostumaan 
saamen kielen ilmiöistä ja 
tunnistamaan kielen eri 
rekistereitä, tyylipiirteitä ja 
sävyjä sekä ymmärtämään 
kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia

S4 KieliLetoisuuden 
kehiOyminen 

Oppilas osaa kuvailla teksLen 
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, 
pohLi niiden merkityksiä ja osaa 
kuvailla eri rekisterien ja tyylien 
välisiä eroja.

T13 ohjata oppilasta 
Ledostamaan saamelaisuus 
voimavarana saamelaisen 
kulOuurin ja kielen 
monimuotoisuuden kauOa 
sekä tulemaan Letoiseksi 
omasta kielellisestä ja 
kulOuurisesta 
idenLteeLstään 
ymmärtämällä saamen 
kielen merkitystä ja juuria

S2 Kielen merkityksen ja 
aseman hahmoOaminen 

Oppilas osaa perustella äidinkielten 
merkitystä ja kuvailla saamen kielen 
asemaa muiden kielten joukossa. 

T14 kannustaa oppilasta 
avartamaan kirjallisuus- ja 
kulOuurinäkemystään, 
tutustuOaa häntä 
kirjallisuuden historiaan, 
saamenkieliseen 
kirjallisuuteen ja mediaan 
sekä auOaa häntä 
pohLmaan kirjallisuuden ja 
kulOuurin merkitystä 
omassa elämässä  

S4 Kirjallisuuden 
tuntemuksen, 
kulOuuriLetoisuuden ja 
lukuharrastuksen 
kehiOyminen

Oppilas tuntee ja ymmärtää 
kulOuurin monimuotoisuuOa sekä 
osaa kuvata omia 
kulOuurikokemuksiaan. Oppilas  
tuntee kirjallisuuden vaiheita ja 
saamelaisen kulOuurin juuria. 
Oppilas tuntee kirjallisuuden  
päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

Kielen käy1ö kaiken 
oppimisen tukena

T15 kannustaa oppilasta 
monipuolistamaan eri 
oppiaineissa tarviOavaa 
kielitaitoa sekä 
hyödyntämään saamen 
kielen taitoa kaikessa 
oppimisessa

S5 Eri Ledonaloilla 
käyteOävän kielen 
hallinta

Oppilas osaa käyOää kieltä eri 
Ledonaloille ominaisella tavalla ja 
hahmoOaa niiden yhteyden 
arkikieleen.

T16 ohjata oppilasta 
kehiOämään valmiuksiaan 
saamen kielellä ja muilla 
kielillä tapahtuvassa 
Ledonhaluisessa, 
osallistuvassa ja tutkivassa 
oppimisessa

S5 Tiedonhankinta sekä 
oman työskentelyn 
suunniOelu, 
jäsentäminen ja 
arvioiminen

Oppilas osaa etsiä Letoa monipuoli-
sesL eri lähteistä sekä pystyy suunnit-
telemaan, jäsentämään ja arvioimaan 
työskentelyään itsenäisesL ja ryhmän 
jäsenenä.
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ROMANIKIELI JA KIRJALLISUUS  
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet, ohjaus, 
eriyOäminen ja tuki sekä oppimisen arvioinL koskevat myös romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Romanikielen ja kirjallisuuden erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhutun romanikielen säilymistä 
elävänä ja vahvistaa sen asemaa muiden kielten rinnalla. Oppimäärää voivat opiskella kaikki ne oppilaat, 
joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli. Opetus vastaa yhteistyössä koLen ja romanikieli-
sen yhteisön kanssa oppilaiden kielitaidon kehiOymisestä sekä auOaa heitä rakentamaan kielellistä ja kult-
tuurista idenLteegään rinnakkais- ja monikielisyyOään hyödyntäen. Oppilaat saavat pohjan kehiOää ja käyt-
tää kielellisiä taitojaan itsenäisesL läpi elämän. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- 
ja kulOuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle, yhteiskunnalle eOä muille vähemmistöille. Opetus 
ohjaa ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulOuureja. 

Oppilaiden romanikielen osaamisen lähtötaso otetaan huomioon kielellisesL virikkeisen oppimisympäristön 
rakentamisessa ja opetusmenetelmien valinnassa. Opetus perustuu yhteisölliseen näkemykseen kielestä. 
Yhteisön jäsenyys ja osallisuus muodostuvat, kun oppilas oppii käyOämään kieltä yhteisön tavoin. Kodin ja 
koulun yhteistyö sekä monimediaiset oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden kielen käyOöalueen laa-
jentumiseen koulun ulkopuolelle.   

Kieltä opitaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyOöLlanteiden, teksLlajien ja sanaston avulla. Romanikielen 
ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on tukea, kehiOää ja syventää kieliLetoisuuOa ja kielellisen havain-
noinnin taitoja sekä vahvistaa oppilaiden kielellistä idenLteegä. RomanikulOuuriin kuuluu vahva kerronta-, 
musiikki- 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 puhuOuihin ja kirjoiteOuihin teksteihin sekä oppi-
vat tulkitsemaan, analysoimaan ja tuoOamaan niitä. Oppilaiden suhde romanikieliseen kirjallisuuteen, ker-
tomus- ja kulOuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen 
ominaispiirteiden osaamistaan ja hyödyntävät kieliLetoaan ja -taitoaan. Oppilaiden arvostus romanikieltä 
kohtaan vahvistuu ja heidän kykynsä käyOää kieltä LetoisesL ja luovasL kasvaa. Oppilaat ymmärtävät ro-
manikielen aseman ja oman mahdollisuutensa kielen ylläpitäjänä ja edistäjänä. 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään romanikielellä sekä toi-
mimaan monikielisissä ja -kulOuurisissa vuorovaikutusLlanteissa

S1 L2, L7

T2 ohjata oppilasta rakentavaan vuorovaikutukseen, kehiOämään 
ilmaisuaan sekä kykyään antaa ja vastaanoOaa palauteOa

S1 L2, L7
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Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteissa sekä monipuoli-
sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjalli-
suuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saavuOa-
mista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodoste-
taan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelemisen ja keskustelemisen taitoja 
arkielämässä ja toimimista erilaisissa vuorovaikutusLlanteissa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä, yleisön huomioon oOamista, palauOeen antamista ja sen vastaanoOamista. Arvioidaan ja 
kehitetään omia vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Tarjotaan mahdollisuuksia itsensä ilmaisemiseen 
draaman keinoin. 
  

T3 kannustaa oppilasta monipuolistamaan vuorovaikutus- ja esiin-
tymistaitojaan erilaisissa ympäristöissä ja rohkaista häntä käyOä-
mään romanikieltä eri-ikäisten kanssa

S1 L2, L4, L5

Teks0en tulkitseminen

T4 rohkaista oppilasta kehiOämään eriOelevää ja kriigstä lukutaitoa 
sekä teksLen lukemisessa, ymmärtämisessä ja analysoimisessa tar-
viOavia Letoja ja taitoja

S2 L1, L4

T5 ohjata oppilasta käyOämään, tulkitsemaan ja arvioimaan moni-
muotoisia tekstejä Ledonhankintaan, elämysten saamiseksi ja lu-
kuinnon tukemiseksi

S2 L1, L4

T6 ohjata oppilasta arvioimaan lukutaitoaan ja havaitsemaan sen 
kehiOämistarpeita harjoiOelemalla itselleen sopivia luku- ja opiske-
lustrategioita

S2 L1, L3, L4

Teks0en tuo1aminen

T7 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ja perustelemaan näkemyksiään 
monimuotoisten teksLen avulla erilaisissa viesLntäympäristöissä    

S3 L1, L4, L5

T8 tukea oppilasta laajentamaan teksLlajien tuntemustaan, sujuvoit-
tamaan kirjoiOamistaan sekä auOaa häntä tunnistamaan omia vah-
vuuksiaan ja kehiOämiskohteitaan teksLn tuoOajana

S3 L1, L4

T9 auOaa oppilasta vakiinnuOamaan teksLn tuoOamisen prosesseja, 
tuoOamaan teksLä yhdessä muiden kanssa sekä vahvistamaan taitoa 
antaa ja oOaa vastaan palauteOa, innostaa vahvistamaan Ledon 
hankinnan ja arvioinnin taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyt-
töä omassa teksLssä tekijänoikeuksia, eegstä verkossa viesLmistä ja 
yksityisyyOä kunnioiOaen

S3 L4, L5, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta syventämään LetouOaan romanikielen piirteis-
tä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

S4 L2, L7

T11 ohjata oppilasta Ledostamaan kielellisen ja kulOuurisen idenL-
teeLn merkitys ja tukea häntä kehiOämään omaa kielellistä ja kult-
tuurista idenLteegään

S4 L2, L7
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S2 Teks0en tulkitseminen: Syvennetään lukutaitoa ja teksLen tulkinnan taitoja lukemalla ja tutkimalla 
monimuotoisia tekstejä. Tutustutaan erityisesL kantaa oOaviin, ohjaaviin ja pohLviin teksteihin ja niiden 
keskeisiin kielellisiin piirteisiin. Eläydytään lueOuun, pohditaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan 
lukukokemuksia. Harjoitellaan teksLen analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsiOeiden käyOöä teksLen 
tarkastelussa ja vertailussa. Tutustutaan Ledonhaun vaiheisiin, erilaisiin Letolähteisiin ja arvioidaan niiden 
luoteOavuuOa. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Tuotetaan fikLivisiä ja ei-fikLivisiä, kertovia, kuvaavia, kantaa oOavia, ohjaavia ja 
pohLvia tekstejä. Opiskellaan teksLn tuoOamisen vaiheita.  Tutkitaan monimuotoisten teksLen elemenOejä 
kuten otsikoinLa, kappalejaon perusteita ja erilajisten teksLen tyypillisiä kokonaisrakenteita. Syvennetään 
ymmärrystä kirjoitetun romanikielen piirteistä. Hyödynnetään opiOua Letoa omien teksLen tuoOamisessa 
ja muokkaamisessa. Vahvistetaan opiskelussa tarviOavien teksLen tuoOamisen taitoja, kuten referoimista, 
Livistämistä, muisLinpanojen tekoa ja lähteiden käyOöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan 
niiden käyOöä omia tekstejä tuoteOaessa.   

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä 
ja opitaan kielen käsiOeitä. Tutustutaan Suomen romanikielen uhanalaisuuteen ja kielen 
sukulaisuussuhteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa. Tutustutaan kulOuurin käsiOeeseen ja 
romanikulOuurin ilmenemismuotoihin sekä tarjotaan mahdollisuuksia myös itse osallistua kulOuurin 
tuoOamiseen. Pohditaan kielten, kulOuurien ja idenLteegen välistä suhdeOa. Kannustetaan akLiviseen 
lukuharrastukseen ja tutustutaan romanikieliseen mediaan.     

Romanikieli ja kirjallisuus –oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) op-
pimäärän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa 
toimiminen

   

T1 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan itseään 
romanikielellä sekä 
toimimaan monikielisissä ja 
-kulOuurisissa 
vuorovaikutusLlanteissa

S1 ViesLntä 
vuorovaikutusLlanteissa 

Oppilas osaa viesLä romanikielellä 
erilaisissa Llanteissa.

T2 ohjata oppilasta 
rakentavaan 
vuorovaikutukseen, 
kehiOämään ilmaisuaan 
sekä kykyään antaa ja 
vastaanoOaa palauteOa

S1 Rakentava 
vuorovaikutus, ilmaisu, 
taito antaa ja 
vastaanoOaa palauteOa

Oppilas osaa toimia 
vuorovaikutusLlanteissa rakentavasL, 
ilmaista ja perustella mielipiteitään 
sekä antaa ja vastaanoOaa 
palauteOa.
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T3 kannustaa oppilasta 
monipuolistamaan 
vuorovaikutus- ja 
esiintymistaitojaan 
erilaisissa ympäristöissä ja 
rohkaista häntä käyOämään 
romanikieltä eri-ikäisten 
kanssa

S1 Kokonaisilmaisu ja 
esiintymisen taidot

Oppilas osaa ilmaista itseään ja 
käyOää tavoiOeen ja Llanteen 
mukaisesL kokonaisilmaisun keinoja.

Teks0en tulkitseminen    

T4 rohkaista oppilasta 
kehiOämään eriOelevää ja 
kriigstä lukutaitoa sekä 
teksLen lukemisessa, 
ymmärtämisessä ja 
analysoimisessa tarviOavia 
Letoja ja taitoja

S2 TeksLen eriOely ja 
tulkinta

Oppilas osaa eritellä ja tulkita 
kriigsesL tekstejä, ymmärtää 
lukemansa ja osaa analysoida sitä.

T5 ohjata oppilasta 
käyOämään, tulkitsemaan 
ja arvioimaan 
monimuotoisia tekstejä 
Ledonhankintaan, 
elämysten saamiseksi ja 
lukuinnon tukemiseksi

S2 TeksLmaailman 
monipuolistaminen ja 
Ledon hankinta

Oppilas tuoOaa ja käyOää 
monimuotoisia fikLivisiä ja ei-
fikLivisiä tekstejä sekä osaa hankkia 
tarvitsemaansa Letoa eri lähteistä.

T6 ohjata oppilasta 
arvioimaan lukutaitoaan ja 
havaitsemaan sen 
kehiOämistarpeita 
harjoiOelemalla itselleen 
sopivia luku- ja 
opiskelustrategioita

S2 Oman lukutaidon 
analysoinL ja 
lukustrategiat

Oppilas osaa arvioida lukutaitoaan 
realisLsesL ja havaita 
kehiOämistarpeitaan sekä valita 
sopivia lukemisen strategioita.

Teks0en tuo1aminen    

T7 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan ja 
perustelemaan 
näkemyksiään 
monimuotoisten teksLen 
avulla erilaisissa 
viesLntäympäristöissä    

S2 TeksLtaidot teksLen 
tuoOamisessa

Oppilas osaa tuoOaa ohjatusL myös 
itselleen uudenlaisia tekstejä sekä 
perustella näkemyksiään erilaisissa 
viesLntäympäristöissä.

T8  tukea oppilasta 
laajentamaan teksLlajien 
tuntemustaan, 
sujuvoiOamaan 
kirjoiOamistaan sekä auOaa 
häntä tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan ja 
kehiOämiskohteitaan 
teksLn tuoOajana

S3 TeksLlajien hallinta ja 
teksLn tuoOaminen sekä 
omien taitojen 
havainnoinL

Oppilas hallitsee opetetut teksLlajit 
ja käyOää niille tyypillisiä 
ilmaisutapoja sekä tunnistaa omat 
vahvuutensa ja kehiOämiskohteensa 
teksLn tuoOajana.



 592

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS  
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet, ohjaus, 
eriyOäminen ja tuki sekä oppimisen arvioinL koskevat myös viiOomakieli ja kirjallisuus -oppimäärää.  
 
Oppimäärän erityinen tehtävä 

Erityisenä tehtävänä on tukea suomalaisten viiOomakielten säilymistä elävänä. ViiOomakieltä käyOävät op-
pilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Oppilaat saavat pohjan kehiOää ja käyOää kielellisiä 
taitojaan itsenäisesL läpi elämän.  Opetus vastaa yhteistyössä koLen, viiOomakielisen yhteisön ja muiden 
oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kielitaidon kehiOymisestä sekä auOaa heitä rakentamaan kielel-
listä ja kulOuurista idenLteegään rinnakkais- ja monikielisyyOään hyödyntäen. Opetus lisää oppilaiden 
ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulOuuritaustan merkityksestä itselle, yhteisölle ja yhteiskunnalle 
sekä ohjaa heitä ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulOuureja. 

Opetuksessa keskeisiä ovat kieli, kirjallisuus ja kertomusperinne, perinteet, tavat, taide ja historia. Opetuk-
sessa huomioidaan myös osallisuus kansallisen ja kansainvälisen yhteisön asioihin. Oppimisen iloa tuoOaa, 
kun oppilaat ovat akLivisia toimijoita ja opetus oOaa huomioon myös heidän kielimaailmansa ja kokemuk-

T9 auOaa oppilasta 
vakiinnuOamaan teksLn 
tuoOamisen prosesseja, 
tuoOamaan teksLä yhdessä 
muiden kanssa sekä 
vahvistamaan taitoa antaa 
ja oOaa vastaan palauteOa, 
innostaa vahvistamaan 
Ledon hankinnan ja 
arvioinnin taitoja ja 
monipuolistamaan 
lähteiden käyOöä omassa 
teksLssä tekijänoikeuksia, 
eegstä verkossa viesLmistä 
ja yksityisyyOä kunnioiOaen

S3 TeksLn tuoOamisen 
prosessien hallinta, 
Ledon hankinta ja 
eegnen viesLntä

Oppilas tuntee teksLen  
tuoOamisen prosessin vaiheita ja 
osaa tuoOaa teksLä yhdessä muiden 
kanssa sekä antaa ja vastaanoOaa 
palauteOa.  
Oppilas osaa tehdä  
muisLinpanoja, Livistää  
hankkimaansa Letoa ja käyOää  
lähteitä omassa teksLssään. 
Oppilas noudaOaa  
tekijänoikeuksia ja osaa merkitä 
lähteet.

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtäminen

   

T10 ohjata oppilasta 
syventämään LetouOaan 
romanikielen piirteistä ja 
ymmärtämään kielellisten 
valintojen merkityksiä ja 
seurauksia

S3 Romanikielen piirteiden 
hallinta  

Oppilas tunnistaa ja osaa käyOää 
romanikielen keskeisiä piirteitä. 
 

T11 ohjata oppilasta 
Ledostamaan kielellisen ja 
kulOuurisen idenLteeLn 
merkitys ja tukea häntä 
kehiOämään omaa 
kielellistä ja kulOuurista 
idenLteegään

S3 Kielellisen ja kulOuurisen 
idenLteeLn merkityksen 
hahmoOaminen

Oppilas osaa kuvailla kielellisen ja 
kulOuurisen idenLteeLn merkitystä.
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sensa. Pyrkimyksenä on, eOä oppilaat tulevat enLstä Letoisimmaksi itsestään viiOomakielen käyOäjinä ja 
ymmärtävät kielen sosiaalisen merkityksen yhteisölle. 

Paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon suomalaisen tai suomenruotsalaisen viiOo-
makielen ja kirjallisuuden opetuksen laajuus. Opetussuunnitelman perusteet on laadiOu viiOomakielen ja 
kirjallisuuden opetukseen, jota annetaan äidinkielen ja kirjallisuuden tunLmäärällä. Muun viiOomakielen ja 
kirjallisuuden opetuksen tavoiOeiden ja sisältöjen määriOelyssä sekä oppimisen arvioinnissa huomioidaan 
opetuksen laajuus. 

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden viiOomakielen taitoa. Oppilaat 
tutustuvat erilaisiin viitoOuihin ja muihin teksteihin sekä oppivat tulkitsemaan, analysoimaan ja tuoOamaan 
niitä. Oppilaiden suhde viiOomakieliseen kertomus- ja kulOuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja 
monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominaispiirteiden osaamistaan ja hyödyntävät kieliLetoaan ja 
-taitoaan. Oppilaiden arvostus viiOomakieltä kohtaan vahvistuu ja heidän kykynsä käyOää kieltä LetoisesL 
ja luovasL kasvaa. Oppilaat ymmärtävät viiOomakielen aseman vähemmistökielenä ja vastuunsa kielen säi-
lymisessä.  

Vii1omakieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät 
sisältöalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta kehiOämään kykyään selviytyä erilaisista 
vuorovaikutusLlanteista mielipiteitä esiOäen ja hyödyntäen tois-
ten näkemyksiä sekä kykyään antaa ja vastaanoOaa palauteOa 
opastamalla häntä vastuullisuuteen eri kielenkäyOöLlanteissa ja 
ohjaten tunnistamaan kielen kauOa väliOyviä arvoja ja asenteita

S1 L2, L7

T2 tarjota oppilaalle Llaisuuksia eritellä, oOaa kantaa ja suostutel-
la sekä rohkaista häntä syventämään ymmärrystään viesLjänä 
kannustaen häntä ilmaisemaan itseään, osallistumaan ja vaikut-
tamaan myös erilaisia välineitä käyOäen

S1 L1, L4, L6

Teks0en tulkitseminen

T3 rohkaista oppilasta tarkkailemaan monimuotoisia esityksiä ja 
esitelmiä eriOeleväsL, tulkitsevasL ja kriigsesL auOaen häntä 
huomaamaan omien tulkintataitojensa kehiOämistarpeet

S2 L1, L4

T4 innostaa oppilasta toimimaan kertovien, kuvaavien ja kantaa 
oOavien lisäksi myös ohjaavien ja pohLvien teksLen parissa, kes-
kustelemaan niistä ja jakamaan kokemuksia viesLntäympäristöissä 
eri tavoin

S2 L2, L4, L5

Teks0en tuo1aminen

T5 ohjata oppilasta käyOämään yhtä yleisimmin käytössä olevaa 
viiOomakielen merkintätapaa.

S2 L1

T6 rohkaista oppilasta monipuolistamaan ilmaisuaan ja syventä-
mään Letoaan viiOomakielen rakenteista, viiOoman muodostumi-
sesta ja ilmaisutavoista

S3 L2, L4
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Vii1omakieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteissa sekä monipuoli-
sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjalli-
suuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saavuOa-
mista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodoste-
taan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitojaan ja viesLntä-
tapaa sekä havaitsemaan niiden kehiOämiskohteita. Harjoitellaan improvisaaLon perusasioita ja syvenne-
tään draaman toimintamuodoin kykyä käyOää itsensä ilmaisemisessa viiOomisen ja kokonaisilmaisun keino-
ja. Harjoitellaan toimimista erilaisissa vuorovaikutusLlanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viesLn-
nästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä kiinniOäen huomiota viiOomisen selkeyteen, ymmärreOävyyteen 
ja viiOomistoon. Harjoitellaan yleisön huomioon oOamista valmistellussa esityksessä sekä palauOeen anta-
mista vastaanoOamista. Syvennetään monimuotoisia ongelmanratkaisuun, argumentoinLin, pääOelyyn ja 
asioiden yhteyksien huomaamiseen liiOyviä taitoja sekä harjoitellaan lukemaan ympäristön moninaisia kult-
tuurisia viestejä. 

T7 kannustaa oppilasta vakiinnuOamaan yksin ja yhteisöllisesL 
tehtävien monimuotoisten teksLen tuoOamisen prosesseja erilai-
sissa viesLntäympäristöissä ja monipuolistamaan lähteiden käyt-
töä tekijänoikeuksia ja eegstä viesLntää kunnioiOaen 

S3 L4, L5

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T8 ohjata oppilasta syventämään LetouOaan 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 viiOomakielen kult-
tuuriseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen ja ohjata häntä näke-
mään se voimavarana sekä auOaa oppilasta pohLmaan viiOoma-
kielen merkitystä ja asemaa ja ymmärtämään sen historiaa tukien 
oppilasta viiOomakielisen ja kulOuurisen idenLteeLn muodosta-
misessa

S4 L1, L2, L3

T10 rohkaista oppilasta avartamaan kulOuurinäkemystään, tutus-
tumaan kulOuurin eri muotoihin ja insLtuuLoihin sekä auOaa hän-
tä pohLmaan kielen ja kulOuurin merkitystä sekä omassa elämäs-
sään eOä yhteiskunnassa

S4 L1, L2, L3

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuus vakiinnuOaa taitoaan käyOää 
tulkkipalveluja ja toimia yhteistyössä viiOomakielen tulkin kanssa 
erilaisissa asioimis-, opiskelu- ja kulOuuriLlanteissa

S5 L2, L3, L7

T12 ohjata oppilasta laajentamaan teksLmaailmaansa kohL jatko-
opintoja ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä tekstejä sekä kehiOä-
mään eri Ledonalojen kielen hallintaa

S5 L1, L6, L7
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S2 Teks0en tulkitseminen: Tunnistetaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, kantaa oOavia ja pohLvia tekstejä 
sekä arvioidaan Ledon pätevyyOä ja luoteOavuuOa. Tutkitaan kiinteiden ja produkLivisten viiOomien sekä 
viiOomakielisten idiomien merkityksiä. Harjoitellaan analysoimaan viiOomakielen rakenteita, viiOomien tai-
pumista ja viiOomien merkityksiä. Tarkastellaan viiOoman rakenteeseen ja viiOomakielen kieliopillisiin pro-
sesseihin liiOyviä käsiOeitä ja ilmiöitä. Laajennetaan teksLen käyOötaitoja tutkimalla painetun, sähköisen ja 
audiovisuaalisen median tekstejä, kuten verkkosivustoja ja viranomaistekstejä. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Harjoitellaan eri teksLlajeille ominaisia kielen piirteitä ja argumentoinLa. Harjoi-
tellaan teksLn rakenneOa: aloitusta, juonen kehiOelyä ja lopetusta. Vakiinnutetaan oman tuotoksen luomis-
prosessia: ideoinLa, suunniOelua, luonnostelua, viimeistelyä, viiOomista ja palauteOa. Tuotetaan monipuo-
lisia fikLivisiä ja ei-fikLivisiä tekstejä ja hyödynnetään kielen kuvallisuuOa omissa esityksissä ja esitelmissä 
sekä tutustutaan viiOomakielen merkintätapoihin. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Tarkastellaan suomalaisen viiOomakielen viiOomis-
toa sekä Ledostetaan eri viiOomien merkityssisällöt ja käyOötarkoitukset eri kielenkäyOöyhteyksissä. AkL-
voidaan oppilasta vertailemaan suomalaista viiOomakieltä muihin viiOomakieliin sekä puhuOuihin kieliin. 
Tutustutaan viiOomakielen eri käyOäjäryhmiin esimerkiksi kuurosokeisiin ja kuuroutuneisiin ja heidän kom-
munikaaLonsa erityispiirteisiin. Tutustutaan suomalaisen viiOomakielen ja kuurojen kulOuurin historiaan ja 
nykyLlanteeseen sekä järjestötoimintaan ja kansainväliseen yhteistyöhön tehden myös kulOuurikäyntejä. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Harjoitellaan viiOomakielen sanakirjojen käyOöä. Tutustutaan 
synonymiaan, homonymiaan, polysemiaan, kielen kuvallisuuteen, viiOomien syntyyn, johtamiseen ja muut-
tumiseen. 

Vii1omakieli ja kirjallisuus -oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) op-
pimäärän pää1yessä  
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Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet oppiai-
neessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa 
toimiminen

T1 rohkaista oppilasta ke-
hiOämään kykyään selviy-
tyä erilaisista vuorovaiku-
tusLlanteista mielipiteitä 
esiOäen ja hyödyntäen 
toisten näkemyksiä sekä 
kykyään antaa ja vastaa-
noOaa palauteOa opasta-
malla häntä vastuullisuu-
teen eri kielenkäyOöLlan-
teissa ja ohjaten tunnista-
maan kielen kauOa väliOy-
viä arvoja ja asenteita

S1 VuorovaikutusLlanteissa 
toimiminen

Oppilas osaa toimia erilaisissa vuoro-
vaikutusLlanteissa viiOomakielellä ja 
käyOää taitojaan omien viesLntäta-
voiOeidensa saavuOamiseen ja osaa 
huomioida toiset. 

T2 tarjota oppilaalle Llai-
suuksia eritellä, oOaa kan-
taa ja suostutella sekä roh-
kaista häntä syventämään 
ymmärrystään viesLjänä 
kannustaen häntä ilmai-
semaan itseään, osallistu-
maan ja vaikuOamaan 
myös erilaisia välineitä 
käyOäen 

S2 ViesLnnän keinojen hallin-
ta ja viesLjänä toimiminen 

Oppilas osaa eritellä, oOaa kantaa ja 
suostutella sekä ilmaisee itseään ak-
LivisesL eri välineillä.

Teks0en tulkitseminen

T3 rohkaista oppilasta 
tarkkailemaan monimuo-
toisia esityksiä ja esitelmiä 
eriOeleväsL, tulkitsevasL ja 
kriigsesL auOaen häntä 
huomaamaan omien tul-
kintataitojensa kehiOämis-
tarpeet

S2 Tulkinnan taidot ja niiden 
arvioinL

Oppilas osaa eritellä ja tulkita kriig-
sesL esityksiä sekä arvioida omia tul-
kinnan taitojaan ja niiden kehiOämis-
tarpeita. 

T4 innostaa oppilasta toi-
mimaan kertovien, kuvaa-
vien ja kantaa oOavien li-
säksi myös ohjaavien ja 
pohLvien teksLen parissa, 
keskustelemaan niistä ja 
jakamaan kokemuksia vies-
Lntäympäristöissä eri ta-
voin

S2 Erilaisten teksLen parissa 
toimiminen ja kokemusten 
jakaminen

Oppilas hallitsee opetetut teksLlajit ja 
tunnistaa niiden piirteet sekä osaa 
jakaa kokemuksia teksteistä.

Teks0en tuo1aminen
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T5 ohjata oppilasta käyt-
tämään yhtä yleisimmin 
käytössä olevaa viiOoma-
kielen merkintätapaa.

S2 ViiOomakielen merkintä-
tavan hallinta

Oppilas osaa käyOää yhtä yleisimmin 
käytössä olevista viiOomakielen mer-
kintätavoista.

T6 rohkaista oppilasta mo-
nipuolistamaan ilmaisuaan 
ja syventämään Letoaan 
viiOomakielen rakenteista, 
viiOoman muodostumises-
ta ja ilmaisutavoista

S3 ViiOomakielinen ilmaisu Oppilas tuntee viiOomakielen raken-
nepiirteet, viiOoman muodostumisen 
ja hallitsee erilaiset ilmaisutavat.

T7 kannustaa oppilasta 
vakiinnuOamaan yksin ja 
yhteisöllisesL tehtävien 
monimuotoisten teksLen 
tuoOamisen prosesseja 
erilaisissa viesLntäympäris-
töissä ja monipuolista-
maan lähteiden käyOöä 
tekijänoikeuksia ja eegstä 
viesLntää kunnioiOaen

S3 TeksLen tuoOaminen ja 
sen prosessin hallinta, eet-
Lnen viesLntä

Oppilas tuntee teksLen tuoOamisen 
prosessin vaiheet ja osaa tuoOaa teks-
tejä sekä yksin eOä ryhmässä. Oppilas 
osaa mainita lähteet ja toimia eeg-
sesL viesLjänä. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtäminen

T8 ohjata oppilasta syven-
tämään LetouOaan kielen 
ilmiöistä, tunnistamaan 
kielen rekistereitä, tyyli-
piirteitä ja sävyjä ja ym-
märtämään kielellisten 
valintojen merkityksiä ja 
seurauksia

S4 KieliLetoisuuden kehiOy-
minen 

Oppilas osaa nimetä kielen ilmiöitä, 
rekistereitä, tyylipiirteitä ja tunnistaa 
eri sävyt. Oppilas osaa kertoa havain-
noistaan. 

T9 ohjata oppilasta tutus-
tumaan suomalaisen viit-
tomakielen kulOuuriseen ja 
kielelliseen monimuotoi-
suuteen ja ohjata häntä 
näkemään se voimavarana 
sekä auOaa oppilasta poh-
Lmaan viiOomakielen 
merkitystä ja asemaa ja 
ymmärtämään sen histori-
aa tukien oppilasta viiOo-
makielisen ja kulOuurisen 
idenLteeLn muodostami-
sessa

S4 ViiOomakielen merkityk-
sen ja aseman hahmoOa-
minen 

Oppilas osaa nimetä viiOomakielen 
useita käyOäjäryhmiä ja osaa tunnis-
taa heidän kommunikaaLonsa erityis-
piirteitä. 
Oppilas tuntee viiOomakielen histori-
aa ja osaa kuvailla kielen merkitystä ja 
asemaa muiden kielten joukossa. 
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MUU OPPILAAN ÄIDINKIELI 
 
Perusopetuslain 12 §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opeOaa suomen, ruotsin, 
saamen, romanikielen ja viiOomakielen lisäksi myös muuta opetuksen järjestäjän tarjoamaa ja huoltajan 
valitsemaa oppilaan äidinkieltä. Tällöin mainiOua äidinkieltä opetetaan valLoneuvoston asetuksen 
422/2012 8 §:n määriOelemällä tunLmäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Opetussuunnitelma laa-
ditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus tai ruotsin kieli ja kirjallisuus 
-oppimäärää soveltaen. Opetuksen järjestäjä tai koulu laaLi perusteiden pohjalta kielikohtaisen opetus-
suunnitelman. Kielikohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laaLa myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. 
Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kielellinen ja kulOuurinen tausta sekä ym-
päristön tarjoaman tuen määrä oppilaan äidinkielen kehiOymiselle.  

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liiOyvät tavoiOeet, ohjaus, 
eriyOäminen ja tuki sekä oppimisen arvioinL koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimää-
rää.  
 
Oppimäärän erityinen tehtävä 

TunLjakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta 
maahanmuuOajille voidaan opeOaa joko kokonaan tai osiOain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahan-

T10 rohkaista oppilasta 
avartamaan kulOuurinä-
kemystään, tutustumaan 
kulOuurin eri muotoihin ja 
insLtuuLoihin sekä auOaa 
häntä pohLmaan kielen ja 
kulOuurin merkitystä sekä 
omassa elämässään eOä 
yhteiskunnassa

S4 KulOuurin ja sen eri muo-
tojen tuntemus 

Oppilas tuntee kulOuuria ja sen eri 
muotoja sekä osaa kuvailla kielen ja 
kulOuurin merkitystä. 

Kielen käy1ö kaiken op-
pimisen tukena

T11 tarjota oppilaalle 
mahdollisuus vakiinnuOaa 
taitoaan käyOää tulkkipal-
veluja ja toimia yhteistyös-
sä viiOomakielen tulkin 
kanssa erilaisissa asioimis-, 
opiskelu- ja kulOuuriLlan-
teissa

S4 Tulkin käyOötaidot Oppilas osaa Llata tulkin ja toimia tul-
kin kanssa erilaisissa Llanteissa. 

T12 ohjata oppilasta laa-
jentamaan teksLmaail-
maansa kohL jatko-opinto-
ja ja yhteiskunnan kannalta 
keskeisiä tekstejä sekä ke-
hiOämään eri Ledonalojen 
kielen hallintaa

S5 TeksLmaailman laajenta-
minen, eri Ledonalojen 
kielen hallinta

Oppilas osaa hyödyntää myös jatko-
opintojen ja yhteiskunnan kannalta 
keskeisiä tekstejä. 
Oppilas osaa havainnoida ja käyOää 
eri Ledonalojen kieltä. 
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muuOajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesL . Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren 186

kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avul-
la pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea Letoa sekä ymmärtää, tuoOaa, arvioi ja analy-
soi erilaisia puhuOuja ja kirjoiteOuja suomenkielisiä tekstejä päiviOäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyös-
kentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri Ledonalojen kielen 
kehiOymistä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden 
kehiOymistä sekä heräOää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehiOämiseen. Yhteistyössä 
koLen, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -
opetus auOaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulOuurista idenLteegään kulOuurisesL monimuotoises-
sa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjal-
lisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset teksLlajit ja kie-
lenkäyOöLlanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyOöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. 
Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, lue-
tun ymmärtäminen ja kirjoiOaminen. Ymmärtämis- ja tuoOamistaitojen kehiOyminen nivoutuvat toisiinsa. 
Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreegsesta kielestä käsiOeellisen ajaOelun kieleen. 
He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajaOelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmai-
semiseen Llanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kie-
liä. 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määriOävät oppilasta opeOavat opeOajat yh-
dessä. Oppilaan huoltaja pääOää oppimääriä koskevista valinnoista . Koska opetus tulee järjestää oppilai187 -
den ikäkauden ja edellytysten mukaisesL, oppimäärän valinnassa on keskeistä, eOä oppilas saa hänelle par-
haiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta .  Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjalli188 -
suus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikieli-
nen tausta. Oppimäärän tarpeen selviOämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:  

- oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puuOeita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-
alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön 
jäsenenä toimimiseen päiviOäisessä 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 osiOain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Ope-
tusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan op-
pimääräksi on valiOu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioi-
daan suhteessa tämän oppimäärän tavoiOeisiin ja kriteereihin riippumaOa siitä, minkä opetusryhmän yh-
teydessä kyseinen opetus on järjesteOy. Tärkeää on, eOä oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja teks-
Llajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuOaneiden oppilaiden 
opetuksen tavoiOeiden aseOamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee oOaa huomioon oppilaan kielitaito sekä 
aiemmin opitut Ledot ja taidot. TarviOaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään ta-

 ValLoneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoiOeista ja perusopetuksen 186

tunLjaosta 422/2012.

 Perusopetuslaki 628/1998, 30 §.187

 Perusopetuslaki 628/1998, 3 §.188
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voiOeellisesL erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehiOymistä sekä koulussa 
eOä sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos 
hänellä on riiOävät edellytykset sen tavoiOeiden mukaiseen opiskeluun. 

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuOaa ja monipuolistaa suomen kielen taitoa, 
oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-
laiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kieliLetouOa, teksLmaailmaa ja kulOuurintuntemusta laajenne-
taan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden ope-
tuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja eriOelevään lukemiseen. 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen, johon 
tavoite liiOyy

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta kehiOämään taitoaan toimia tavoiOeellisesL, 
eegsesL ja vuorovaikutussuhdeOa rakentaen koulun ja yhteiskun-
nan vuorovaikutusLlanteissa

S1 L1, L2, L4

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puheLlanteiden, 
opetuspuheen ja median puhuOujen teksLen ymmärtämistaitoja

S1 L2, L4, L5

T3 kannustaa oppilasta kehiOämään esiintymistaitojaan ja taitoaan 
ilmaista itseään erilaisissa Llanteissa tavoiOeellisesL ja erilaisia il-
maisukeinoja hyödyntäen

S1 L2

Teks0en tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään teksLlajiLetouOa teksLen tul-
kinnassa, laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyOämään te-
hokkaasL lukustrategioita ja pääOelemään teksLn merkityksiä teks-
tuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella

S2 L1, L2, L4

T5 ohjata oppilasta kriigseen teksLen tulkintaan itsenäisesL ja 
ryhmässä 

S2 L1, L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuoOaa ja 
muokata tekstejä itsenäisesL ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri 
teksLlajeja omien teksLen malleina ja lähteinä 

S3 L1, L2, L4

T7 auOaa oppilasta vakiinnuOamaan kirjoitetun yleiskielen normien 
ja eri teksLlajeissa tarviOavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden 
hallintaa

S3 L2. L3

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T8 ohjata oppilasta syventämään kieliLetoisuuOaan ja kiinnostu-
maan kielen ilmiöistä, auOaa 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 teksLn suhteita toisiin teksteihin

S4 L2
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Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 
7–9  

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteissa sekä monipuoli-
sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjalli-
suuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saavuOa-
mista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodoste-
taan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutusLlanteita, argumen-
toinLa, selostamista, referoinLa sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja 
työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja teksLen parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimin-
taa: kussakin toiminnassa tarviOavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuOavallisuuden ja muodollisuuden 
ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, Livistämisen kei-
not ja toisen puheeseen viiOaaminen. Harjoitellaan kriigstä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyOöä 
oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyOää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, 
äänen, Llan ja ajan keinoja) itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä. 
  
S2 Teks0en tulkitseminen: Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulOuurin kannalta merkityksellisten 
teksLen monipuolista lukemista ja analysoinLa. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioi-
den ja vaikuOamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, 
kielikuvien ja ironian vaikutus teksLn tulkintaan). Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja 
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan eriOelemään erityisesL pohLvien, kantaa oOavien ja oh-
jaavien teksLlajien kielellisiä piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitel-
laan omien ja muiden teksLen analysoinLa, palauOeen antoa ja vastaanoOamista. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Tuotetaan erityisesL pohLvia, kantaaoOavia ja ohjaavia tekstejä teksLlajivalikoi-
maa laajentaen ja ohjataan käyOämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesL 
(mm. infiniigset rakenteet Liviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoiOamisprosessin eri vaiheiden hal-
lintaa sekä erilaisten Letolähteiden käyOöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja 
ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesL teksLssä. Opitaan valitsemaan teksLin sopivat ilmaisutavat. 

T10 auOaa oppilasta avartamaan kulOuurinäkemystään ja eriOele-
mään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyOä ja kulOuurista moni-
muotoisuuOa sekä tunnistamaan kulOuurien samanlaisuuksia ja 
erilaisten ilmiöiden kulOuurisidonnaisuuOa

S4 L2

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T11 ohjata oppilasta vakiinnuOamaan myönteistä käsitystä itsestään 
viesLjänä, lukijana, teksLen tuoOajana sekä kielenoppijana, ohjata 
häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja 
sekä oppimaan muilta

S5 L1, L2, L7

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri Le-
donaloilla

S5 L, L4, L6

T13 kannustaa oppilasta kehiOämään Ledonhankintataitoja, oman 
työskentelyn suunniOelua, jäsentämistä ja arvioinLa itsenäisesL ja 
ryhmässä

S5 L1, L5, L6
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen mer-
kityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, modaalisuus, rekLo) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta teksLn 
sävyyn. Vertaillaan suomea oppilaille tuOuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuOavat toisiinsa. Tutustu-
taan Suomen kieliLlanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, 
teaOeriin ja mediakulOuuriin. Vahvistetaan kulOuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kult-
tuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriigsesL median toimintatapoja omassa 
elämässä ja yhteiskunnassa. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Tuetaan eri Ledonalojen teksLen lukemisen, kirjoiOamisen, 
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri Ledonalojen tapoja käyOää kieltä. Vahviste-
taan Leto- ja viesLntäteknologian käyOötaitoja Ledonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen ar-
vioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyOää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppi-
misen tukena. 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppi-
määrän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet oppiai-
neessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa 
toimiminen

T1 rohkaista oppilasta ke-
hiOämään taitoaan toimia 
tavoiOeellisesL, eegsesL 
ja vuorovaikutussuhdeOa 
rakentaen koulun ja yh-
teiskunnan vuorovaikutus-
Llanteissa

S1 Vuorovaikutustaidot Oppilas osaa toimia vuorovaikutusL-
lanteissa rakentavasL.

T2 ohjata oppilasta syven-
tämään muodollisten pu-
heLlanteiden, opetuspu-
heen ja median puhuOu-
jen teksLen ymmärtämis-
taitoja

S1 Ymmärtämistaidot vuoro-
vaikutusLlanteissa

Oppilas ymmärtää muodollisia puheL-
lanteita, opetuspuheOa ja mediaa.

T3 kannustaa oppilasta 
kehiOämään esiintymistai-
tojaan ja taitoaan ilmaista 
itseään erilaisissa Llan-
teissa tavoiOeellisesL ja 
erilaisia ilmaisukeinoja 
hyödyntäen

S1 Esiintymistaidot Oppilas osaa valmistella itsenäisesL 
esityksen ja osaa esiintyä ja ilmaista 
itseään Llanteen mukaisesL.

Teks0en tulkitseminen
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T4 ohjata oppilasta hyö-
dyntämään teksLlajiLe-
touOa teksLen tulkinnas-
sa, laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan, käyOä-
mään tehokkaasL lu-
kustrategioita ja pääOe-
lemään teksLn merkityk-
siä tekstuaalisten, sanas-
tollisten ja kieliopillisten 
vihjeiden perusteella

S2 TeksLlajitaidot teksLen 
tulkinnassa

Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriit-
LsesL ja tunnistaa teksLlajeja. Oppilas 
osaa kuvailla kertovan, kuvaavan, oh-
jaavan, kantaa oOavan ja pohLvan 
teksLn teksLlajipiirteitä tarkoituksen-
mukaisia käsiOeitä käyOäen. Oppilas 
ymmärtää, eOä teksteillä on erilaisia 
tavoiOeita ja tarkoitusperiä.

T5 ohjata oppilasta kriig-
seen teksLen tulkintaan 
itsenäisesL ja ryhmässä

S2 TeksLen tulkinta Oppilas osaa tehdä teksLstä päätelmiä 
ja kriigsiä kysymyksiä.

Teks0en tuo1aminen

T6 ohjata oppilasta vah-
vistamaan taitoa suunni-
tella, tuoOaa ja muokata 
tekstejä itsenäisesL ja 
ryhmässä sekä hyödyntä-
mään eri teksLlajeja 
omien teksLen malleina ja 
lähteinä

S3 TeksLlajitaidot teksLen 
tuoOamisessa 

Oppilas hyödyntää teksLen kirjallises-
sa ja suullisessa tuoOamisessa Letoa 
kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa 
oOavan ja pohLvan teksLn teksLlaji-
piirteistä.  

T7 auOaa oppilasta va-
kiinnuOamaan kirjoitetun 
yleiskielen normien ja eri 
teksLlajeissa tarviOavan 
sanaston ja kieliopillisten 
rakenteiden hallintaa

S3 Kirjoitetun kielen hallinta Oppilas tuoOaa ymmärreOäviä ja ko-
herenOeja tekstejä, tuntee pääosin 
kirjoitetun kielen perussäännöt ja so-
veltaa niitä kirjoiOaessaan.

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtämi-
nen

T8 ohjata oppilasta syven-
tämään kieliLetoisuuOaan 
ja kiinnostumaan kielen 
ilmiöistä, auOaa oppilasta 
tunnistamaan kielen ra-
kenteita, eri rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään kielellisten 
valintojen merkityksiä ja 
seurauksia

S4 KieliLetoisuuden kehiOy-
minen

Oppilas osaa kuvailla teksLen kielelli-
siä ja tekstuaalisia piirteitä, pohLi nii-
den merkityksiä ja osaa kuvailla eri 
rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
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RUOTSI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS (SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH LITTERA-
TUR) 
 
I lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssäO, hand-
ledning, differenLering och stöd samt bedömning av lärandet de samma som i läroämnet modersmål och 
liOeratur.  

Lärokursens särskilda uppdrag 

T9 innostaa oppilasta tu-
tustumaan kirjallisuuden 
lajeihin, suomalaiseen 
kirjallisuuteen, sen histo-
riaan ja yhteyksiin maail-
mankirjallisuuteen sekä 
ohjata tunnistamaan teks-
Ln suhteita toisiin tekstei-
hin

Kirjallisuuden ja sen vai-
heiden tuntemus

Oppilas tuntee suomalaista kirjalli-
suuOa, osaa nimetä sen tärkeimpiä 
vaiheita ja sen yhteyksiä maailmankir-
jallisuuteen.

T10 auOaa oppilasta avar-
tamaan kulOuurinäkemys-
tään ja eriOelemään kou-
lun ja yhteiskunnan moni-
kielisyyOä ja kulOuurista 
monimuotoisuuOa sekä 
tunnistamaan kulOuurien 
samanlaisuuksia ja erilais-
ten ilmiöiden kulOuurisi-
donnaisuuOa

S4 KulOuuriLetoisuuden ke-
hiOyminen

Oppilas osaa kuvailla kulOuurin mo-
nimuotoisuuOa ja perustella yhteis-
kunnan monikielisyyden merkitystä.

Kielen käy1ö kaiken op-
pimisen tukena

T 11 ohjata oppilasta va-
kiinnuOamaan myönteistä 
käsitystä itsestään viesL-
jänä, lukijana, teksLen 
tuoOajana sekä kielenop-
pijana, ohjata häntä nä-
kemään ja vertaamaan 
erilaisia oppimistyylejä ja 
tapoja sekä oppimaan 
muilta

S5 ViesLjäkuvan kehiOymi-
nen ja oman kielenoppi-
misen reflektoinL

ViesLjäkuvan kehiOymistä ei käytetä 
arvosanan muodostamisen perustee-
na. 

Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa 
ja kehiOämiskohteensa kielenoppijana 
ja osaa aseOaa itselleen oppimista-
voiOeita. 

T 12 ohjata oppilasta ha-
vainnoimaan, miten kieltä 
käytetään eri Ledonaloilla

S5 Eri Ledonalojen kielen 
havainnoinL  

Oppilas tunnistaa eri Ledonalojen ta-
poja käyOää kieltä.

T 13 kannustaa oppilasta 
kehiOämään Ledonhan-
kintataitoja, oman työs-
kentelyn suunniOelua, 
jäsentämistä ja arvioinLa 
itsenäisesL ja ryhmässä

S5 Tiedonhankinta sekä 
oman työskentelyn suun-
niOelu, jäsentäminen ja 
arvioiminen 

Oppilas osaa etsiä Letoa monipuoli-
sesL eri lähteistä sekä pystyy  
suunniOelemaan, jäsentämään ja ar-
vioimaan työskentelyään itsenäisesL 
ja ryhmän jäsenenä.
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Enligt förordningen om Lmfördelning kan invandrare i stället för aO följa lärokursen i modersmål och liOera-
tur, som bestäms av skolans undervisningsspråk, helt eller delvis undervisas i svenska eller finska enligt en 
lärokurs som är speciellt inriktad för invandrare . Sydet med denna lärokurs är aO stödja barnens och de 189

ungas utveckling Lll fullvärdiga medlemmar i språkgemenskapen och ge dem språkliga förutsäOningar för 
fortsaOa studier. Undervisningen edersträvar aO utveckla elevernas mulLliOeracitet för aO de ska kunna 
söka informaLon och förstå, producera, bedöma och analysera olika slags talade och skrivna texter på 
svenska i daglig kommunikaLon, 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 liOeratur är aO stödja utvecklingen av 
flerspråkighet hos eleverna samt väcka intresse och erbjuda redskap för aO utveckla språkkunskaperna un-
der hela livet. Undervisningen i svenska som andraspråk ska i samarbete med hemmen, undervisningen i 
det egna modersmålet och de övriga läroämnena hjälpa eleverna aO bygga upp en språklig och kulturell 
idenLtet i eO mångkulturellt och -medialt samhälle.  

Kunskaper i svenska stödjer integreringen i det finländska samhället. Utgångspunkten för lärokursen svens-
ka som andraspråk och liOeratur är aO utnyOja sådana textgenrer och språksituaLoner som är relevanta och 
vikLga för aO eleven ska kunna undersöka och analysera språkets former, betydelser och användning. 
Språkkunskapen ska utvecklas inom alla delområden: hörförståelse, tal, läsförståelse och skrivande. Förmå-
gan aO förstå och förmågan aO producera ska utvecklas samLdigt. Elevernas språkkunskaper ska utvidgas 
från konkret vardagsspråk Lll eO språk som lämpar sig för abstrakt tänkande. Eleverna ska få färdigheter aO 
ge språkligt uOryck åt iakOagelser och företeelser och sina personliga tankar, känslor och åsikter på eO för 
situaLonen lämpligt säO. I undervisningen ska de språk som eleverna behärskar värdesäOas och utnyOjas. 

En elevs behov av lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur fastställs gemensamt av de lärare som 
undervisar eleven. Elevens vårdnadshavare faOar beslut om valet av lärokurs . Edersom undervisningen 190

ska ordnas enligt elevernas ålder och förutsäOningar är det vikLgt aO valet av lärokurs gör det möjligt för 
eleven aO få undervisning enligt den mest lämpliga lärokursen . En elev kan studera enligt lärokursen 191

svenska som andraspråk och liOeratur 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 eventualite-
ter tas i betraktande:  

- elevens baskunskaper i svenska är briszälliga inom eO eller flera delområden av språkkunskaperna 
och räcker inte ännu Lll för aO eleven ska kunna delta i den dagliga interakLonen och skolarbetet 
som en jämlik medlem i skolgemenskapen, eller 

- elevens kunskaper i svenska räcker inte ännu Lll för studier enligt lärokursen svenska och liOeratur. 

  

En elev som studerar enligt lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur får undervisning i svenska som 
andraspråk anLngen helt eller delvis i stället för undervisning i svenska och liOeratur. Undervisningen läggs 
upp utgående från elevens behov aO lära sig och det skede av språkutvecklingen eleven befinner sig i. Om 
lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur valts för en elev ska elevens utveckling och prestaLoner 
bedömas enligt målen och kriterierna för lärokursen svenska som andraspråk och liOeratur oberoende av i 
vilken undervisningsgrupp undervisningen ordnas. Det är vikLgt aO eleven tar del av samma texter och 

 Statsrådets förordning om riksomfaOande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om 189

Lmfördelning i den grundläggande utbildningen 422/2012

 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 30 §190

 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 3 §191
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textgenrer som de övriga eleverna i samma årskurs. Om en elev flyOat Lll Finland miO i den grundläggande 
utbildningen är det vikLgt aO ta hänsyn Lll elevens språkkunskaper och Ldigare kunskaper och färdigheter 
då målsäOningarna 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 undervis-
ningen, både i skolan och utanför skolan. Det är möjligt aO övergå Lll aO läsa svenska enligt lärokursen 
svenska och liOeratur, om eleven har Lllräckliga förutsäOningar för aO lära sig svenska enligt målsäOningar-
na för den lärokursen. 

I årskurserna 7–9 är det särskilda målet för undervisningen aO befästa och bredda elevernas färdigheter i 
svenska, lärstrategier, förmåga aO kommunicera samt mulLliOeracitet. Undervisingen tar fasta på elevernas 
språkfärdigheter och styrkor. Elevernas språkkunskaper, textrepertoar och kulturkännedom vidgas. Under-
visningen utvecklar elevernas färdigheter för fortsaOa studier, samhället och arbetslivet. I liOeraturunder-
visningen uppmuntras eleverna aO läsa mångsidigt och analyLskt samt aO få läsupplevelser.         

Mål för undervisningen i lärokursen svenska som andraspråk och li1eratur i årskurs 7–9 

Mål för undervisningen Innehåll som ank-
nyter Lll målen

Kompetens som 
målet anknyter Lll

A1 kommunicera

M1 uppmuntra eleven aO utveckla färdigheter aO handla 
målinriktat, eLskt och konstrukLvt i olika kommunikaLonssi-
tuaLoner i skolan och i samhället

I1 K1, K2, K4

M2 handleda eleven aO fördjupa förmågan aO lyssna och 
förstå formellt tal, kommunikaLonen i undervisningen och 
talade medietexter

I1 K2, K4, K5

M3 uppmuntra eleven aO utveckla förmågan aO uppträda 
och uOrycka sig målmedvetet och utnyOja olika uOryckssäO i 
olika situaLoner

I1 K2

A1 tolka texter

M4 handleda eleven aO använda sin kunskap om textgenrer 
för aO tolka texter, vidga elevens ord- och begreppsförråd, 
handleda eleven aO lära sig använda lässtrategier effekLvt 
samt utveckla elevens förmåga aO dra slutsatser om en texts 
betydelser utgående från texten, orden och de språkliga 
strukturerna 

I2 K1, K2, K4

M5 handleda eleven aO läsa texter kriLskt både självständigt 
och Lllsammans med andra

I2 K1, K2, K4

A1 producera texter

M6 handleda eleven aO stärka förmågan aO planera, pro-
ducera och bearbeta texter självständigt och Lllsammans 
med andra samt aO kunna utnyOja olika textgenrer som käl-
lor och modeller för de egna texterna

I3 K1, K2, K4
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Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för lärokursen svenska som andraspråk och li1eratur i årskurs 
7–9 

Eleverna lär sig språk- och kommunikaLonsfärdigheter och utvecklar sin förmåga aO arbeta med texter ge-
nom aO använda språk i olika situaLoner och arbeta mångsidigt med språk. Innehållet i undervisningen väljs 
så aO eleverna får möjlighet aO vidga de färdigheter som har en anknytning Lll språk, liOeratur och övrig 
kultur på eO mångsidigt säO. Innehållet ska stödja målsäOningarna och utnyOja elevernas erfarenheter och 
lokala möjligheter. De enskilda innehållsområdena ska användas för aO bilda helheter för de olika årskur-
serna.      

I1 A1 kommunicera: Eleverna tränar formella kommunikaLonssituaLoner, aO argumentera, kommentera, 
referera samt aO hålla och åskådliggöra en muntlig presentaLon. Eleverna tränar sina färdigheter aO arbeta 
genom aO diskutera olika ämnen och texter. Eleverna undersöker och använder språket i olika funkLoner 
och situaLoner och övar samLdigt etablerade fraser och uOryck, familjära och formella uOryck, modalitet, 
hur man uOrycker sin åsikt kradigt och mera dämpat, samt sammanfaOar och hänvisar Lll någon annans tal. 

M7 hjälpa eleven aO befästa kunskaperna om normerna för 
standardskridspråket samt behärskningen av det ordförråd 
och de strukturer som behövs för produkLon av olika text-
genrer  

I3 K2, K3

A1 förstå språk, li1eratur och kultur

M8 handleda eleven aO fördjupa sin språkliga medvetenhet 
och intressera sig för språkliga fenomen, hjälpa eleven aO 
känna igen strukturer, olika register, sLldrag och nyanser och 
förstå betydelser och följder av olika språkliga val

I4 K4

M9 inspirera eleven aO bekanta sig med olika liOeraturgen-
rer, den svenska och i synnerhet finlandssvenska liOeraturen, 
dess historia och kopplingar Lll världsliOeraturen samt aO 
handleda eleven aO känna Lll hur olika texter förhåller sig Lll 
varandra  

I4 K2

M10 vidga elevens kulturuppfaOning och lära eleven aO ana-
lysera flerspråkighet och kulturell mångfald i skolan och i 
samhället och aO lära eleven se kulturella likheter och kul-
turbundenheter i och mellan olika företeelser

I4 K2

A1 använda språket som stöd för allt lärande

M11 handleda eleven aO befästa en posiLv uppfaOning om 
sig själv och siO säO aO kommunicera, läsa, producera texter 
och lära sig språk, handleda eleven aO iakOa och jämföra 
olika lärsLlar och aO lära sig av andra

I5 K1, K2, K7

M12 handleda eleven aO lägga märke Lll hur språket an-
vänds inom olika kunskapsområden

I5 K4, K6

M13 uppmuntra eleven aO utveckla förmågan aO söka in-
formaLon samt aO planera, strukturera och utvärdera siO 
arbete självständigt och Lllsammans med andra

I5 K1, K5, K6
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Eleverna övar sig aO lyssna och förhålla sig kriLskt Lll det hörda och aO använda det hörda som modell för 
sin egen kommunikaLon. Eleverna tränar förmågan aO uOrycka sig genom tal och helhetsgestaltning (med 
medel som är kopplade Lll kropp, ljud, Ld och rum). Eleverna tränar aO hålla förberedda muntliga presenta-
Loner. 

I2 A1 tolka texter: Eleverna fördjupar sig i aO läsa mångsidigt och analysera texter som är vikLga med tanke 
på studier, samhälle och kultur. Texterna läses med fokus på värderingar, ideologier och påverkningsmedel 
(hur tolkningen påverkas av perspekLv, meningsstruktur, benämningar på personer och företeelser, språkli-
ga bilder och ironi). Undervisningen befäster elevernas förmåga aO Lllämpa lässtrategier dynamiskt och 
vidgar elevernas ord- och begreppsförråd. Eleverna tränar aO analysera i synnerhet förklarande, argumente-
rande och instruerande texter med fokus på språkliga drag samt aO känna igen liOerära sLlriktningar i tex-
ter. Eleverna övar aO analysera egna och andras texter samt aO ge och ta emot respons. 

I3 A1 producera texter: Eleverna producerar i synnerhet förklarande, argumenterande och instruerande 
texter och vidgar samLdigt sin repertoar av textgenrer. Eleven handleds aO göra mångsidigt bruk av 
ordförråd, fraseologi och språkliga strukturer (bl.a. strukturer som koncentrerar formuleringen) i sina texter. 
Undervisningen stärker behärskningen av skrivprocessens olika faser och bruket av olika informaLonskällor. 
Eleverna tränar olika sLlarter och register samt olika säO aO uOrycka person och Ld på eO konsekvent säO i 
en text. Eleverna lär sig aO välja lämpliga uOryckssäO för olika texter.  

I4 A1 förstå språk, li1eratur 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 språksituaLonen i Finland och med de centrala skedena i svenska språkets utveckling. Ele-
verna bekantar sig med liOeratur, film, teater och mediekultur. Elevernas förståelse av den kulturella mång-
falden stöds genom aO kulturella upplevelser från olika Lder och olika håll i världen jämförs. Eleverna un-
dersöker mediernas funkLon i det egna livet och i samhället kriLskt.  

I5 A1 använda språket som stöd för allt lärande: Undervisningen stödjer elevernas förmåga aO 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 aO använda digitala verktyg för aO 
söka informaLon, lära sig och utvärdera siO lärande. Undervisningen fördjupar elevernas förmåga aO an-
vända siO eget modersmål samt andra bekanta språk som stöd för allt lärande. 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i slutbedömningen eSer avslutad lärokurs i svenska 
som andraspråk och li1eratur 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i 
läroämnet

Kunskapskrav för goda kuns-
kaper/vitsordet åOa

M1 uppmuntra eleven aO 
utveckla färdigheter aO 
handla målinriktat, eLskt och 
konstrukLvt i olika kommuni-
kaLonssituaLoner i skolan 
och i samhället

I1 KommunikaLva färdigheter Eleven kan medverka kon-
strukLvt i kommunikaLonssi-
tuaLoner.
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M2 handleda eleven aO förd-
jupa förmågan aO lyssna och 
förstå formellt tal, kommuni-
kaLonen i undervisningen 
och talade medietexter

I1 Förmåga aO förstå i kommu-
nikaLonssituaLoner

Eleven förstår formellt tal, 
kommunikaLonen i undervis-
ningen och media.

M3 uppmuntra eleven aO 
utveckla förmågan aO uppt-
räda och uOrycka sig mål-
medvetet och utnyOja olika 
uOryckssäO i olika situaLoner

I1 Förmåga aO uppträda Eleven kan förbereda en pre-
sentaLon självständigt och 
uppträda och uOrycka sig själv 
på eO för situaLonen lämpligt 
säO. 

M4 handleda eleven aO an-
vända sin kunskap om text-
genrer för aO tolka texter, 
vidga elevens ord- och 
begreppsförråd, handleda 
eleven aO lära sig använda 
lässtrategier effekLvt samt 
utveckla elevens förmåga aO 
dra slutsatser om en texts 
betydelser utgående från 
texten, orden och de språkli-
ga strukturerna.

I2 Förmåga aO använda kuns-
kaper om textgenrer i tolk-
ningen av texter

Eleven kan närma sig texter 
kriLskt och känna igen text-
genrer. Eleven kan med hjälp 
av ändamålsenliga begrepp 
beskriva de genretypiska dra-
gen för en beräOande, beskri-
vande, instruerande, argumen-
terande och förklarande text. 
Eleven förstår aO texter har 
olika mål och syden.   

M5 handleda eleven aO läsa 
texter kriLskt både självstän-
digt och Lllsammans med 
andra

I2 Förmåga aO tolka texter Eleven kan dra slutsatser och 
ställa kriLska frågor utgående 
från texter.

M6 handleda eleven aO stär-
ka förmågan aO planera, 
producera och bearbeta tex-
ter självständigt och Lllsam-
mans med andra samt aO 
kunna utnyOja olika textgen-
rer som källor och modeller 
för de egna texterna

I3 Förmåga aO Lllämpa kunskap 
om textgenrer i produkLo-
nen av texter 

Eleven utnyOjar kunskap om 
de genretypiska dragen för en 
beräOande, beskrivande, in-
struerande, argumenterande 
och förklarande text i sin 
skridliga och muntliga produk-
Lon.   

M7 hjälpa eleven aO befästa 
kunskaperna om normerna 
för standardskridspråket 
samt behärskningen av det 
ordförråd och de strukturer 
som behövs för produkLon 
av olika textgenrer  

I3 Behärskning av skridspråket Eleven producerar förståeliga 
och koherenta texter, känner 
huvudsakligen Lll och kan Ll-
lämpa grundreglerna för 
skridspråket i siO skrivande. 
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M8 handleda eleven aO förd-
jupa sin språkliga medveten-
het och intressera sig för 
språkliga fenomen, hjälpa 
eleven aO känna igen struk-
turer, olika register, sLldrag 
och nyanser och förstå bety-
delser och följder av olika 
språkliga val

I4 Hur den språkliga medveten-
heten utvecklats 

Eleven kan beskriva språkliga 
och textuella drag i texter, 
reflektera över deras betydel-
ser samt beskriva skillnader 
mellan olika register och sLlar. 

M9 inspirera eleven aO be-
kanta sig med olika liOera-
turgenrer, den svenska och i 
synnerhet finlandssvenska 
liOeraturen, dess historia och 
kopplingar Lll världsliOeratu-
ren samt aO handleda eleven 
aO känna Lll hur olika texter 
förhåller sig Lll varandra  

I4 Kännedom om liOeraturen 
och dess skeden

Eleven känner Lll den fin-
landssvenska liOeraturen och 
kan namnge dess vikLgaste 
skeden och kopplingar Lll 
världsliOeraturen.

M10 vidga elevens kultu-
ruppfaOning och lära eleven 
aO analysera flerspråkighet 
och kulturell mångfald i sko-
lan och i samhället och aO 
lära eleven se kulturella lik-
heter och kulturbundenheter 
i och mellan olika företeelser

I4 Hur den kulturella medve-
tenheten utvecklats

Eleven kan beskriva kulturens 
mångfald och vad flerspråkig-
heten innebär i samhället.

M11 handleda eleven aO 
befästa en posiLv uppfaO-
ning om sig själv och siO säO 
aO kommunicera, läsa, pro-
ducera texter och lära sig 
språk, handleda eleven aO 
iakOa och jämföra olika säO 
aO lära sig samt aO lära sig av 
andra

I5 Hur elevens uppfaOning om 
siO eget säO aO kommunice-
ra utvecklats samt förmåga 
aO reflektera över det egna 
säOet aO lära sig språk

Utvecklingen av elevens upp-
faOning om siO eget säO aO 
kommunicera används inte 
som grund för elevens vitsord.   

Eleven känner Lll sina egna 
språkliga styrkor och ut-
vecklingsområden och kan 
ställa upp mål för siO lärande.  

M12 handleda eleven aO 
lägga märke Lll hur språket 
används inom olika kunskap-
sområden

I5 Förmåga aO lägga märke Lll 
språk inom olika kunskap-
sområden 

Eleven känner Lll hur språk 
används inom olika kunskap-
sområden.

M13 uppmuntra eleven aO 
utveckla förmågan aO söka 
informaLon samt aO planera, 
strukturera och utvärdera siO 
arbete självständigt och Lll-
sammans med andra

I5 Förmåga aO söka informaLon 
samt förmåga aO planera, 
strukturera och utvärdera siO 
eget arbete 

Eleven kan söka informaLon 
mångsidigt från olika källor 
och kan planera, strukturera 
och utvärdera siO eget arbete 
både på egen hand och Lll-
sammans med andra.  
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SUOMI SAAMENKIELISILLE 

Suomi (tai ruotsi) saamenkielisille -oppimäärä on tarkoiteOu niille oppilaille, jotka opiskelevat saamen kieltä 
ja kirjallisuuOa. Opetuksen tavoiOeena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukemi-
nen ja edellytysten luominen sille, eOä oppilas voi saavuOaa jatko-opinnoissa vaadiOavan 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 kulOuurinen tausta sekä 
perheen ja muun ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehiOymiselle. 

RUOTSI SAAMENKIELISILLE (SVENSKA FÖR SAMISKTALANDE) 

Lärokursen svenska för samisktalande är avsedd för elever som studerar samiska och liOeratur. Målet för 
undervisningen är aO stödja eleverna aO utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem förutsäOningar 
aO uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsäOs för fortsaOa studier och för aO fungera som 
jämbördiga medlemmar i den svenska och den samiska gemenskapen. Den lokala läroplanen utarbetas och 
den edersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen svenska och liOeratur. Lä-
roplanen utarbetas med hänsyn Lll elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfaOning fa-
miljen och den övriga omgivningen stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

SUOMI VIITTOMAKIELISILLE 
  
Suomi viiOomakielisille -oppimäärä on tarkoiteOu niille oppilaille, jotka opiskelevat viiOomakieltä ja kirjalli-
suuOa suomenkielisissä kouluissa. Opetuksen tavoiOeena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen 
kasvamisen tukeminen ja edellytysten luominen sille, eOä oppilas voi saavuOaa jatko-opinnoissa vaadiOavan 
kielitaidon molemmilla kielillä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja viiOomakielisessä yhteisössä. 
Opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään suomen kieli ja kirjallisuus ja/tai suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Tällöin myös oppilaan arvioinL määräytyy sen mukaan, 
kumman oppimäärän pohjalta suomi viiOomakielisille  
- oppimäärä on laadiOu. Opetussuunnitelman laadinnassa huomioidaan oppilaiden kielellinen ja kulOuuri-
nen tausta sekä perheen ja muun ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehiOymiselle. 

RUOTSI VIITTOMAKIELISILLE (SVENSKA FÖR TECKENSPRÅKIGA) 
 
Lärokursen svenska för teckenspråkiga är avsedd för elever som studerar teckenspråk och liOeratur i svenska 
skolor. Målet för undervisningen är aO stödja eleverna aO utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem 
förutsäOningar aO uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsäOs för fortsaOa studier och för aO 
fungera som jämbördiga medlemmar i den svenska och den teckenspråkiga gemenskapen. Den lokala lä-
roplanen utarbetas och den edersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen 
svenska och liOeratur och/eller svenska som andraspråk och liOeratur. Eleven bedöms också enligt den läro-
kurs som utgör grund för lärokursen svenska för teckenspråkiga. Läroplanen utarbetas med beaktande av 
elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfaOning familjen och den övriga omgivningen 
stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI  
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KIELIKASVATUS 
 
Kielitaidon kehiOyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-
tenssi kehiOyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-
teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyOö eri Llanteissa. Se vah-
vistaa oppilaiden kieliLetoisuuOa ja eri kielten rinnakkaista käyOöä sekä monilukutaidon kehiOymistä. Oppi-
laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyOämään kieli-
Ledon käsiOeitä teksLen tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyOävät eri 
kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-
via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarviOavaa Letoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan Ledostamaan sekä omaa eOä muiden kielellisten ja kulOuuristen idenLteegen moniker-
roksisuuOa. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 
tukee oppilaiden monikielisyyOä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyOämiä kieliä. Ope-
tus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää vähäistäkin kielitaitoaan roh-
keasL. Kielikasvatus edellyOää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET  

Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Näistä on toinen 
koLmainen kieli (ruotsi tai suomi) ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. Pitkiä oppimääriä ovat A-op-
pimäärät sekä ruotsin ja suomen äidinkielenomaiset oppimäärät. Keskipitkiä oppimääriä ovat B1-oppimää-
rät.  Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina eripituisia 
kielten oppimääriä. 

Toinen koLmainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi oppimäärää: äidinkielen-
omainen suomi ja ruotsi, ruotsin ja suomen pitkä eli A-oppimäärä sekä ruotsin ja suomen keskipitkä eli B1-
oppimäärä. 

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun vieraan kielen ja 
saamen pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja 
laLnan lyhyet eli B2-oppimäärät.  

Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole kielikohtaista oppimääräku-
vausta. Opetuksen järjestäjä huolehLi tällöin kielikohtaisen sovelluksen laaLmisesta näiden perusteiden 
pohjalta. EnglanLin on laadiOu vain A-oppimäärä. Jos on tarpeen, voidaan paikallisesL laaLa englannin B1- 
tai B2- oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppimäärän perusteiden pohjalta. Perusteissa määritelty 
kehiOyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitus-
järjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laaLi ope-
tussuunnitelman noudaOaen näitä perusteita soveltuvin osin. 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI  

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajaOelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opeOaja 
on kielen opeOaja. Kielten opiskelu edistää ajaOelutaitojen kehiOymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja 
-kulOuurisen idenLteeLn muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karOuessa myös 
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vuorovaikutus- ja Ledonhankintataidot kehiOyvät. Kielten opiskelussa on runsaasL sijaa ilolle, leikillisyydelle 
ja luovuudelle. 

Ruotsin kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kieliLetoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnos-
tus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulOuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan 
viesLmään autengsissa ruotsinkielisissä ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden 
puhujia ja erilaisia kulOuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan 
erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintaLedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosL itseään 
kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumaOa, käsiOelemällä opetuksessa monipuolisesL erilaisia aiheita 
sekä käyOämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

Ruotsin kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoon-
panoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmis-
ten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viesLntäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdolli-
suuden toteuOaa kieltenopetusta autengsista Llanteista ja oppilaiden viesLntätarpeista lähLen. Opetus 
antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja akLiviseen vaikuOamiseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää niitä rohkeasL. Oppilaille 
annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesL ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-
tään niin, eOä myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset 
kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon teksLen valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten 
välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyOöön. Myös työelämässä tarviOavaan kielitaitoon kiinnitetään 
huomiota teksLen ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä Letoa. 

RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

Oppilaita rohkaistaan käyOämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Ledonhankinnassa. 
Opetuksen tavoiOeena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavuteOujen taitojen syventämisessä, kehiOää 
oppilaan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. KulOuurisen moninai-
suuden ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyhteisöihin liiOyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. 
Myös tunteiden käsiOelylle annetaan Llaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun 
opetuskielellä.  

Ruotsin kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien ope-
tukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan Ledonhakuun ruotsin kielellä eri oppiaineissa. 

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohLa ruotsin kansalliskielen asemaan 
liiOyviä ilmiöitä sekä antaa oppilaalle valmiuksia kehiOää kulOuu-
rienvälistä toimintakykyään 

S1 L1, L2
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Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja 
toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään 
sellaisia kieliLedon käsiOeitä, jotka auOavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiske-
lussa. Perehdytään yksilön kielellisiin oikeuksiin. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin moni-
puolista käyOöä, sanastojen käyOöä, kokonaisuuksien hahmoOamista, ryhmiOelyä ja Ledon hakemista. 

S3 Kehi1yvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Sisäl-
töjä valiOaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden 
kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja 

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 käyOämään kieliLedon käsiOeitä oppimisensa tukena

S1 L1, L4

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aseOamaan tavoiOeita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesL ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen

S2 L1, L3, L7

T5 tukea oppilaan itsenäisyyOä ja taitoa soveltaa luovasL kielitaito-
aan sekä kehiOää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2 L1

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoiOelemaan monenlaisia jokapäiväisiä 
viesLntäLlanteita sekä toimimaan niissä aloiOeellisesL

S3 L4

T7 ohjata oppilasta olemaan akLivinen viesLntäLlanteessa sekä sy-
ventämään taitoaan käyOää ruotsinkielisiä viesLnnän keinoja, vakiin-
tuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaaLota

S3 L4

T8 ohjata oppilasta kiinniOämään huomiota kulOuurisesL sopivaan 
kielenkäyOöön viesLnnässä, johon liiOyy mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista

S3 L2

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan Letoa, ja ohjata käyOä-
mään tulkinnassa pääOelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuoOaa puheOa ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja kiinniOäen huomiota myös keskeisiin raken-
teisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 L4, L3, L5
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opiskelussa tarviOavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten ker-
tovista, kuvaavista tai vaikuOavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasL erilaisia vuorovaiku-
tusLlanteita eri viesLntäkanavia hyödyntäen.  

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 7 - 9  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Pelil-
lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-
tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntäkanavia ja -vä-
lineitä. Teksteistä hankitaan Letoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja 
itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 
avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulOuurisuuteen koLkansainvälisyyden 
avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käyte-
tään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. ArvioinL kohdistuu kaikkiin 
arvioitaviin tavoiOeisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL pe-
rustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa 
välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.  

ArvioinL on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen avulla oppilaita autetaan tulemaan Letoisiksi omista taidois-
taan ja kehiOämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyOämään oppimaansa erilaisissa viesLntäLlanteissa. Mo-
nipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOyviä 
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut ruotsin kielen A-op-
pimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso ruotsin kielen 
A-oppimäärän valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehiOyy 
kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöar-
vioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 
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Ruotsin kielen A-oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen 
moninaisuuteen ja 
kieli0etoisuuteen

T1 edistää oppilaan 
taitoa pohLa ruotsin 
kansalliskielen ase-
maan liiOyviä ilmiöitä 
sekä antaa oppilaalle 
valmiuksia kehiOää 
kulOuurienvälistä toi-
mintakykyään 

S1 Kieli- ja kulOuuriympä-
ristön ja kielen merki-
tyksen hahmoOaminen

Oppilas osaa kuvailla ruotsin kielen ase-
maa Suomessa ja Pohjoismaissa ja maail-
man kielten joukossa ja pohLa kielen 
merkitystä yksilölle. 

T2 kannustaa oppilas-
ta  
löytämään kiinnosta-
via ruotsinkielisiä toi-
mintaympäristöjä, jot-
ka laajentavat oppi-
laan maailmankuvaa

S1 Maailmankansalaisen 
taitojen kehiOyminen 
ruotsin taitoa hyödyn-
tämällä

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdolli-
suuksista oppia ruotsinkielisissä toimin-
taympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millai-
sia säännönmukai-
suuksia ruotsin kieles-
sä on, miten samoja 
asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä 
käyOämään kieliLedon 
käsiOeitä oppimisensa 
tukena

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintojensa perus-
teella johtopäätöksiä ruotsin kielen sään-
nönmukaisuuksista ja soveltaa johtopää-
töksiään sekä verrata sitä, miten sama asia 
ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppi-
las tuntee ruotsin kielen keskeisiä kieliLe-
don käsiOeitä. 

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta 
aseOamaan tavoiOei-
ta, hyödyntämään 
monipuolisia tapoja 
oppia kieliä ja arvioi-
maan oppimistaan 
itsenäisesL ja yhteis-
työssä sekä ohjata op-
pilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on 
viesLn väliOyminen

S2 TavoiOeiden aseOami-
nen, oppimisen reflek-
toinL ja yhteistyö

Oppilas osaa aseOaa omia kielenopiskelu-
tavoiOeitaan ja arvioida opiskelutapojaan. 
Oppilas osaa toimia vuorovaikutusLlan-
teessa toisia kannustaen
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T5 tukea oppilaan it-
senäisyyOä ja taitoa 
soveltaa luovasL kieli-
taitoaan sekä kehiOää 
elinikäisen kielteno-
piskelun valmiuksia

S2 Elinikäisen kielenopiske-
lun valmiuksien kehit-
tyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyOää 
ruotsin taitoaan myös koulun ulkopuolella 
ja osaa pohLa, miten hän voi käyOää tai-
toaan koulun päätyOyä.

Kehi1yvä kielitaito, 
taito toimia vuoro-
vaikutuksessa

Taitotaso A2.2 
T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta 
harjoiOelemaan mo-
nenlaisia jokapäiväisiä 
viesLntäLlanteita sekä 
toimimaan niissä aloit-
teellisesL 

S3 Vuorovaikutus erilaisis-
sa Llanteissa

Oppilas selviää kohtalaisesL monenlaisista 
jokapäiväisistä viesLntäLlanteista. Oppilas 
pystyy enenevässä määrin olemaan aloit-
teellinen viesLntäLlanteessa.

T7 ohjata oppilasta 
olemaan akLivinen 
viesLntäLlanteessa 
sekä syventämään 
taitoaan käyOää koh-
dekielisiä viesLnnän 
keinoja, vakiintuneita 
fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta 
kompensaaLota

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin vies-
Lntään käyOäen käyOää tarviOaessa va-
kiosanontoja pyytäessään tarkennusta 
avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään 
toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja 
käyOää esim. lähikäsiteOä tai yleisempää 
käsiteOä, kun ei Ledä täsmällistä (koira/
eläin tai talo/mökki)

T8 ohjata oppilasta 
kiinniOämään huo-
miota kulOuurisesL 
sopivaan kielenkäyt-
töön viesLnnässä, jo-
hon liiOyy mielipitei-
den ja asenteiden 
esiin tuomista

S3 ViesLnnän kulOuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa käyOää kieltä yksinkertaisella 
tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, 
kuten Ledonvaihtoon sekä mielipiteiden ja 
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemi-
seen. Oppilas pystyy keskustelemaan koh-
teliaasL käyOäen tavanomaisia ilmauksia 
ja perustason viesLntäruLineja.

Kehi1yvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä

Taitotaso A2.2

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulki-
ta erilaisia tekstejä, 
myös selväpiirteisiä 
asiatekstejä, joista 
hankitaan Letoa, ja 
ohjata käyOämään 
tulkinnassa pääOely-
taitoa ja keskeisen 
sisällön ymmärtämistä

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas pystyy seuraamaan hyvin summit-
taisesL selväpiirteisen asiapuheen pää-
kohLa, tunnistaa usein ympärillään käytä-
vän keskustelun aiheen, ymmärtää pää-
asiat tuOua sanastoa sisältävästä yleiskie-
lisestä teksLstä tai hitaasta puheesta. Op-
pilas osaa päätellä tuntemaOomien sano-
jen merkityksiä asiayhteydestä.

Kehi1yvä kielitaito, 
taito tuo1aa tekstejä

Taitotaso A2.1
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RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7 - 9  

Oppilaita rohkaistaan käyOämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Ledonhankinnassa. 
Opetuksen tavoiOeena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavuteOujen taitojen syventämisessä, kehiOää 
oppilaan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. KulOuurisen moninai-
suuden ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyhteisöihin liiOyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. 
Myös tunteiden käsiOelylle annetaan Llaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun 
opetuskielellä.  

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 
  

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuot-
taa puheOa ja kirjoi-
tusta aihepiirejä laa-
jentaen ja kiinniOäen 
huomiota myös kes-
keisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perus-
sääntöihin

S3 TeksLen tuoOamistaidot Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä 
ja konkreegsista sekä itselleen tärkeistä 
asioista käyOäen yksinkertaisia lauseita ja 
konkreegsta sanastoa.  
Oppilas osaa helposL ennakoitavan perus-
sanaston ja monia keskeisimpiä rakentei-
ta. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämi-
sen perussääntöjä muissakin kuin harjoi-
telluissa ilmauksissa.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

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 käyOämään kieliLedon käsiOeitä oppimisensa tukena

S1 L1, L4

Kielenopiskelutaidot

T3 rohkaista oppilasta aseOamaan tavoiOeita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesL ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen

S2 L1

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyOää ruot-
sin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyOämään ruotsia 
rohkeasL erilaisissa Llanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.

S2 L2, L7

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 järjestää oppilaalle Llaisuuksia harjoitella eri viesLntäkanavia 
käyOäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta 

S3 L4
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Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjois-
maisista kielenkäyOöympäristöistä, Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulOuurin ominaispiirteistä 
sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verra-
taan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kieliLedon käsiOeitä, jotka 
auOavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä 
tehokkaasL ja opiskelumoLvaaLota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskente-
lyyn ja kriigseen Ledonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkais-
taan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoiOamiseen erilaisissa Llanteissa. 

S3 Kehi1yvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Sisäl-
töjä valiOaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden 
kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja 
opiskelussa tarviOavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitel-
laan runsaasL erilaisia vuorovaikutusLlanteita eri viesLntäkanavia hyödyntäen. 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 7 - 9  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. yh-
teistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitai-
toaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntä-
kanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta op-
pimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän 
yhteisön monikielisyyteen ja -kulOuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdolli-
suuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-

T6 tukea oppilasta kielellisten viesLntästrategioiden käytössä S3 L2, L4

T7 auOaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyOöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan

S3 L2, L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuOuja ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T9 tarjota oppilaalle runsaasL Llaisuuksia harjoitella pienimuotoista 
puhumista ja kirjoiOamista erilaisista aiheista kiinniOäen huomiota 
myös ääntämiseen ja teksLn sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin

S3 L4, L5
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le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 
Oppilaan oppimisen arvioin0 Ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. ArvioinL kohdistuu kaikkiin 
tavoiOeisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä 
voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. ArvioinL on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen 
avulla oppilaita autetaan tulemaan Letoisiksi omista taidoistaan ja kehiOämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 
käyOämään oppimaansa erilaisissa viesLntäLlanteissa. Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia 
osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin 
kielellisesL erilaiset lähtökohdat.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut ruotsin kielen B1-
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso oppiaineen 
valtakunnallisiin ruotsin kielen B1-oppimäärän pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-
alueilla kehiOyy kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalli-
set pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien 
määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompen-
soida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
pää1yessä 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 ohjata oppilasta tutustu-
maan pohjoismaiseen kieliym-
päristöön sekä Pohjoismaita 
yhdistäviin arvoihin

S1 Pohjoismaisen kieliympä-
ristön ja arvojen hahmot-
taminen

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä 
Pohjoismaissa puhutaan ja kuvail-
la Pohjoismaita yhdistäviä arvoja. 

T2 ohjata oppilasta havaitse-
maan, millaisia säännönmukai-
suuksia ruotsin kielessä on, mi-
ten samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyOämään 
kieliLedon käsiOeitä oppimisen-
sa tukena

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 
perusteella johtopäätöksiä ruot-
sin kielen säännönmukaisuuksista 
ja soveltaa johtopäätöksiään sekä 
verrata sitä, miten sama asia il-
maistaan jossakin muussa kieles-
sä. Oppilas tuntee ruotsin kielen 
keskeisiä kieliLedon käsiOeitä.

Kielenopiskelutaidot



 621

T3 rohkaista oppilasta aseOa-
maan tavoiOeita, hyödyntä-
mään monipuolisia tapoja oppia 
kieliä ja arvioimaan oppimis-
taan itsenäisesL ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta myöntei-
seen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viesLn väliOyminen

S2 TavoiOeiden aseOami-
nen, oppimisen reflek-
toinL ja yhteistyö

Oppilas osaa aseOaa omia kiele-
nopiskelutavoiOeitaan ja arvioida 
opiskelutapojaan. Oppilas osaa 
toimia vuorovaikutusLlanteessa 
toisia kannustaen.

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta 
huomaamaan mahdollisuuksia 
käyOää ruotsin kieltä omassa 
elämässään sekä käyOämään 
ruotsia rohkeasL  erilaisissa L-
lanteissa koulussa ja koulun ul-
kopuolella

S2 Elinikäisen kielenopiske-
lun valmiuksien kehiOy-
minen

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyOää ruotsin taitoaan myös 
koulun ulkopuolella ja osaa poh-
La, miten hän voi käyOää taitoaan 
koulun päätyOyä.  

Kehi1yvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa

Taitotaso: A1.3 
T6 – T7

T5 järjestää oppilaalle Llaisuuk-
sia harjoitella eri viesLntäkana-
via käyOäen suullista ja kirjallis-
ta vuorovaikutusta 

S3 Vuorovaikutus erilaisissa 
Llanteissa

Oppilas selviytyy monista ruLi-
ninomaisista viesLntäLlanteista  
tukeutuen joskus viesLntäkump-
paniin.

T6 tukea oppilasta kielellisten 
viesLntästrategioiden käytössä

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö 

Oppilas osallistuu viesLntään, 
muOa tarvitsee vielä usein apu-
keinoja. Oppilas osaa reagoida 
suppein sanallisin ilmauksin, pie-
nin elein (esim. nyökkäämällä), 
äännähdyksin, tai muunlaisella 
minimipalauOeella. Joutuu pyy-
tämään selvennystä tai toistoa 
hyvin usein.

T7 auOaa oppilasta laajenta-
maan kohteliaaseen kielenkäyt-
töön kuuluvien ilmausten tun-
temustaan

S3 ViesLnnän kulOuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa käyOää yleisimpiä 
kohteliaaseen kielenkäyOöön kuu-
luvia ilmauksia monissa ruLinin-
omaisissa sosiaalisissa Llanteissa.

Kehi1yvä kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä

A1.3 
T7

T8 rohkaista oppilasta tulkitse-
maan ikätasolleen sopivia ja 
itseään kiinnostavia puhuOuja 
ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertaista, 
tuOua sanastoa ja ilmaisuja sisäl-
tävää kirjoiteOua teksLä ja hidas-
ta puheOa asiayhteyden tukema-
na. Oppilas pystyy löytämään tar-
vitsemansa yksinkertaisen Ledon 
lyhyestä teksLstä.

Kehi1yvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

A1.3 
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SUOMEN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 (FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA 
SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7–9) 

Eleverna ska uppmuntras aO använda finska mångsidigt för aO kommunicera och söka informaLon. Målet 
för undervisningen är aO stödja eleverna aO fördjupa de kunskaper som inhämtats i årskurs 3–6, utveckla 
deras språkliga medvetenhet och slutledningsförmåga och samLdigt främja deras färdigheter för språkstu-
dier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom aO 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 friLd. 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 lä-
rområdena och tvärtom. Eleverna ska uppmuntras aO söka informaLon på finska i olika läroämnen. 

Mål för undervisningen i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9 
  

T9 tarjota oppilaalle runsaasL 
Llaisuuksia harjoitella pieni-
muotoista puhumista ja kirjoit-
tamista erilaisista aiheista kiin-
niOäen huomiota myös ääntä-
miseen ja teksLn sisällön kan-
nalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 TeksLen tuoOamistaidot Oppilas osaa rajallisen määrän 
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauk-
sia, keskeistä sanastoa ja perusta-
son lauserakenteita. Oppilas pys-
tyy kertomaan arkisista ja itsel-
leen tärkeistä asioista käyOäen 
suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoit-
tamaan yksinkertaisia viestejä. 
Oppilas ääntää harjoitellut ilmai-
sut ymmärreOäväsL.

Mål för undervisningen Innehåll som ank-
nyter Lll målen

Kompetens som 
målet anknyter Lll

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

M1 utveckla elevens förmåga aO ge akt på och reflektera 
över företeelser som är förknippade med naLonalspråkens 
ställning i Finland samt stärka elevens förmåga och vilja aO 
komma Lll räOa i finska och flerspråkiga miljöer

I1 K1, K2

M2 uppmuntra eleven aO upptäcka möjligheter aO vidga sin 
syn på omvärlden genom aO använda sig av sina kunskaper i 
finska i olika grupper och sammanhang

I1 K2, K5

M3 handleda eleven aO lägga märke Lll regelbundenheter i 
finska språket och aO använda sig av språkvetenskapliga 
begrepp som stöd för lärandet

I1 K1, K4

Färdigheter för språkstudier
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Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: AO i undervisningen välja sådant innehåll och sådana arbets-
säO som uppmuntrar eleverna aO akLvt delta i olika finskspråkiga verksamheter. AO använda sådana språ-
kvetenskapliga begrepp som hjälper eleverna aO jämföra olika språk och aO studera finska. AO ta reda på 
vad som avses med individens språkliga räggheter. 

I2 Färdigheter för språkstudier: AO vidareutveckla färdigheterna för språkstudier. AO öva sig aO använda 
läromedel på eO mångsidigt säO, aO använda ordlistor, uppfaOa helheter, gruppera, söka informaLon och 
bedöma hur Lllförlitlig informaLonen är. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga a1 kommunicera, förmåga a1 tolka texter, förmåga a1 producera tex-
ter: AO välja innehåll med målet aO eleven ska klara sig på finska i olika sammanhang också utanför skolan, 
aO 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 fortsaOa studier. AO lära sig ordförråd 
och strukturer i samband med olika slags texter som t.ex. beräOande, beskrivande eller argumenterande 
texter. AO studera och öva olika kommunikaLonssituaLoner med hjälp av olika medier.  

M4 uppmuntra eleven aO säOa upp mål, aO utnyOja olika 
säO för aO lära sig finska och aO utvärdera siO lärande med 
hjälp av både självbedömning och kamratbedömning samt 
aO handleda eleven aO delta i en uppbyggande kommunika-
Lon i vilken det vikLgaste är aO man når fram med siO buds-
kap

I2 K1, K3, K7

M5 stödja elevens egen akLvitet och förmåga aO kreaLvt 
Lllämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter 
för livslångt språklärande

I2 K1

Växande språkkunskap, förmåga a1 kommunicera

M6 uppmuntra eleven aO öva sig i aO akLvt delta i olika slag 
av vardagliga kommunikaLonssituaLoner 

I3 K4

M7 handleda eleven aO vara akLv i kommunikaLonssitua-
Loner och aO fördjupa sin förmåga aO på finska använda 
olika kommunikaLonsformer, stående uOryck, omskrivnin-
gar, uzyllnader och andra kompensaLonsstrategier

I3 K4

M8 hjälpa eleven aO i kommunikaLonssituaLoner gällande 
åsikter och ställningstaganden fästa uppmärksamhet vid kul-
turellt lämpligt språkbruk

I3 K2

Växande språkkunskap, förmåga a1 tolka texter

M9 erbjuda eleven möjligheter aO tolka olika slags texter för 
informaLonssökning, även tydliga faktatexter och aO upp-
muntra hen aO i tolkandet använda sig av slutled-
ningsförmåga och förståelse av texternas centrala innehåll

I3 K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 producera texter

M10 erbjuda eleven möjligheter aO producera tal och skrid 
som berör en Llltagande mängd temaområden och med 
beaktande av centrala strukturer och grundregler för uOal

I3 K3, K4, K5
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Mål för lärmiljöer och arbetssä1 i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

Målet är aO språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 
även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande Lllsammans i olika typer av lärmiljöer. För aO 
uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 
hjälp av spel, musik och drama få möjlighet aO testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta agty-
der. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. I texterna söker 
man informaLon som man delar och publicerar. Eleverna ska uppmuntras aO vara akLva och ta självständigt 
ansvar för siO lärande med hjälp av den Europeiska språkporzolion 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 allLd när det är möjligt. 

Handledning, differen0ering och stöd i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

Eleverna ska uppmuntras aO modigt använda sina språkkunskaper. GoO om kommunikaLva övningar stödjer 
utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras aO studera andra språk som skolan 
erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så aO den 
erbjuder Lllräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan språket från Ldigare. 

Bedömning av elevens lärande i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

Lärandet ska bedömas på olika säO, också genom självbedömning och kamratbedömning. Bedömningen ska 
beakta samtliga mål och delområden av språkkunskapen. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på 
den Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den. Den Eu-
ropeiska språkporzolion kan användas som verktyg vid bedömningen.  

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet aO uOrycka sig på för dem naturliga säO. Med 
hjälp av uppbyggande respons hjälper man eleverna aO bli medvetna om sina kunskaper och aO utveckla 
dem. Eleverna uppmuntras aO Lllämpa sina kunskaper i olika kommunikaLonssituaLoner. Mångsidig be-
dömning ger också elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har eO annorlunda språkligt 
utgångsläge, möjligheter aO visa sina kunskaper.  

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i läroämnet som eO gemensamt läroämne avslutas. Genom 
slutbedömningen fastställs hur eleven har uppnåO målen för A-lärokursen i finska när studierna avslutas. 
Slutvitsordet bildas genom aO elevens kunskapsnivå ställs i relaLon Lll de naLonella kriterierna för slutbe-
dömningen i A-lärokursen i finska. Kunskaperna utvecklas kumulaLvt inom de olika delområdena av språk-
kunskap. I slutvitsordet ska alla naLonella kriterier för slutbedömningen beaktas, oberoende av för vilken 
årskurs målet fastställs i den lokala läroplanen. Eleven får vitsordet åOa (8), om hen i genomsniO uppvisar 
sådana kunskaper som kriterierna förutsäOer. Kunskaper som översLger nivån för vitsordet åOa inom något 
delområde kan kompensera svagare kunskaper inom eO annat delområde. 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i slutbedömningen eSer avslutad A-lärokurs i finska 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen  
i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunska-
per/vitsordet åOa

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet
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M1 utveckla elevens 
förmåga aO ge akt på och 
reflektera över företeelser 
som är förknippade med 
naLonalspråkens ställning i 
Finland samt stärka elevens 
förmåga och vilja aO kom-
ma Lll räOa i finska och 
flerspråkiga miljöer

I1 Förståelse för frågor som 
gäller språklig status och 
språkets och kulturens bety-
delse  

Eleven kan nämna några rägg-
heter och skyldigheter i anslut-
ning Lll Finlands naLonalspråk 
och hen har en uppfaOning om 
språkens betydelse för indivi-
den, och för sin egen möjlighet 
aO agera i finskspråkiga och 
flerspråkiga miljöer.

M2 uppmuntra eleven aO 
upptäcka möjligheter aO 
vidga sin syn på omvärlden 
genom aO använda sig av 
sina kunskaper i finska i 
olika grupper och samman-
hang

I1 Förmåga aO utveckla sina 
medborgerliga färdigheter 
med hjälp av finska språket 

Eleven lär sig iakOa i vilka 
finskspråkiga sammanhang och 
miljöer det finns möjligheter aO 
lära sig. 

M3 handleda eleven aO 
lägga märke Lll regelbun-
denheter i finska språket 
och aO använda sig av 
språkvetenskapliga begrepp 
som stöd för lärandet

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan utgående från sina 
observaLoner dra slutsatser om 
finska språkets regelbundenhe-
ter och känner Lll finskans cent-
rala språkvetenskapliga 
begrepp.

Färdigheter för språkstu-
dier

M4 uppmuntra eleven aO 
säOa upp mål, aO utnyOja 
olika säO för aO lära sig 
finska och aO utvärdera siO 
lärande med hjälp av både 
självbedömning och kam-
ratbedömning samt aO 
handleda eleven aO delta i 
en uppbyggande kommuni-
kaLon i vilken det vikLgaste 
är aO man når fram med 
siO budskap

I2 Förmåga aO säOa upp mål, 
reflektera över lärandet och 
samarbeta

Eleven kan säOa egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikaLonen på eO säO 
som uppmuntrar gruppen. 

M5 stödja elevens egen 
akLvitet och förmåga aO 
kreaLvt Lllämpa sina 
språkkunskaper samt ut-
veckla sina färdigheter för 
livslångt språklärande

I2 Förmåga aO utveckla färdig-
heterna för livslångt lärande

Eleven märker var hen kan an-
vända sina kunskaper i finska 
också utanför skolan och kan 
reflektera över hur hen kan an-
vända sina kunskaper eder avs-
lutad skolgång.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 kommunicera

Kunskapsnivå B1.1

M6 uppmuntra eleven aO 
öva sig i aO akLvt delta i 
olika slag av vardagliga 
kommunikaLonssituaLoner

I3 Förmåga aO kommunicera i 
olika situaLoner

Eleven kan relaLvt obehindrat 
kommunicera, delta i diskussio-
ner och uOrycka sina åsikter i 
vardagliga kommunikaLonssi-
tuaLoner.
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SUOMEN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7–9 (FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA 
SPRÅK, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7–9) 

Eleverna ska uppmuntras aO använda finska mångsidigt för aO kommunicera och söka informaLon. Målet 
för undervisningen är aO stödja eleven aO fördjupa de kunskaper som inhämtats i årskurs 3–6, utveckla ele-
vens språkliga medvetenhet och slutledningsförmåga och samLdigt främja elevens färdigheter för språkstu-

M7 handleda eleven aO 
vara akLv i kommunika-
LonssituaLoner och aO 
fördjupa sin förmåga aO på 
finska använda olika kom-
munikaLonsformer, ståen-
de uOryck, omskrivningar, 
uzyllnader och andra kom-
pensaLonsstrategier 

I3 Förmåga aO använda kom-
munikaLonsstrategier

Eleven kan i någon mån ta iniLa-
Lv i olika skeden av en kommu-
nikaLonssituaLon och försäkra 
sig om aO samtalspartnern har 
förståO budskapet. Kan omskri-
va eller byta ut obekanta ord 
eller omformulera siO budskap. 
Kan diskutera betydelsen av 
obekanta uOryck.

M8 hjälpa eleven aO i 
kommunikaLonssituaLoner 
gällande åsikter och ställ-
ningstaganden fästa upp-
märksamhet vid kulturellt 
lämpligt språkbruk

I3 Kulturellt lämpligt språkbruk Eleven visar aO hen behärskar 
de vikLgaste arLghetskutymer-
na. Eleven kan i sin kommunika-
Lon ta hänsyn Lll några vikLga 
kulturellt beLngade aspekter. 

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 tolka texter 

Kunskapsnivå B1.1

M9 erbjuda eleven möjlig-
heter aO tolka olika slags 
texter för informaLonssök-
ning, även tydliga faktatex-
ter och aO uppmuntra hen 
aO i tolkandet använda sig 
av slutledningsförmåga och 
förståelse av texternas 
centrala innehåll

I3 Förmåga aO tolka texter Eleven förstår det väsentliga och 
vissa detaljer i tydligt och rela-
Lvt långsamt allmänspråkligt tal 
eller i lä�aOlig skriven text. 
Förstår tal eller skriven text som 
bygger på gemensam erfarenhet 
eller allmän kunskap. Urskiljer 
även oförberedd det centrala 
innehållet, nyckelord och vikLga 
detaljer.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 producera tex-
ter

Kunskapsnivå A2.2

M10 erbjuda eleven möj-
ligheter aO producera tal 
och skrid som berör en Lll-
tagande mängd temaområ-
den och med beaktande av 
centrala strukturer och 
grundregler för uOal

I3 Förmåga aO producera texter Eleven kan räkna upp och bes-
kriva (för åldern typiska) saker 
som anknyter Lll vardagen med 
hjälp av vanliga ord, några idio-
maLska uOryck samt grundläg-
gande och ibland också lite svå-
rare strukturer. Kan Lllämpa 
några grundläggande uOals-
regler också i andra än inövade 
uOryck.
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dier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom aO 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 lä-
rområdena och tvärtom. Eleverna ska uppmuntras aO söka informaLon på finska i olika läroämnen. 

Mål för undervisningen i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9 

Mål för undervisningen Innehåll som ank-
nyter Lll målen

Kompetens som 
målet anknyter Lll

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

M1 uppmuntra eleven aO lägga märke Lll likheter och olik-
heter i det talade och det skrivna finska språket, aO söka in-
formaLon om något eller några språk som är besläktade 
med finska språket

I1 K2, K5

M2 handleda eleven aO lägga märke Lll regelbundenheter i 
finska språket och aO använda sig av språkvetenskapliga 
begrepp som stöd för lärandet

I1 K1, K4

Färdigheter för språkstudier

M3 uppmuntra eleven aO säOa upp mål, aO utnyOja olika 
säO för aO lära sig finska och aO utvärdera siO lärande med 
hjälp av både självbedömning och kamratbedömning samt 
aO handleda eleven aO delta i en uppbyggande kommunika-
Lon i vilken det vikLgaste är aO man når fram med siO buds-
kap

I2 K1

M4 uppmuntra eleven aO lägga märke Lll möjligheterna aO 
använda finska i siO eget liv och handleda hen aO modigt 
använda språket i olika situaLoner i och utanför skolan

I2 K2, K7

Växande språkkunskap, förmåga a1 kommunicera

M5 erbjuda eleven Lllfällen aO öva sig i muntlig och skridlig 
kommunikaLon med hjälp av olika medier

I3 K4

M6 handleda eleven i aO använda sig av språkliga kommuni-
kaLonsstrategier

I3 K2, K4

M7 hjälpa eleven aO öka sin kännedom om uOryck som kan 
användas i och som hör Lll arLgt språkbruk

I3 K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 tolka texter

M8 uppmuntra eleven aO tolka för sig själv och sin ål-
dersgrupp lämpliga och intressanta muntliga och skridliga 
texter

I3 K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 producera texter

M9 ge eleven många möjligheter aO öva sig i aO tala och 
skriva i för åldern lämpliga situaLoner och i deOa samman-
hang fästa uppmärksamhet vid uOal och vid strukturer som 
är relevanta för textens innehåll

I3 K4, K5
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Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: AO bekanta sig med typiska drag i det finska språket, med 
den finska kulturen och med finska språkmiljöer och släktspråk. AO fästa uppmärksamhet vid skillnader 
mellan talad och skriven finska och aO jämföra det finska språket med andra språk eleverna studerar. AO 
använda språkvetenskapliga begrepp som hjälper eleverna aO jämföra språk med varandra och aO studera 
finska. 

I2 Färdigheter för språkstudier: AO använda olika lärstrategier, läromedel och lärmiljöer effekLvt och på eO 
säO som stärker studiemoLvaLonen. AO Lllämpa arbetssäO som främjar självständigt, långsikLgt arbete 
och kriLsk informaLonssökning. AO träna kommunikaLva färdigheter och uppmuntra eleverna aO använda 
språket mångsidigt i olika situaLoner. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga a1 kommunicera, förmåga a1 tolka texter, förmåga a1 producera tex-
ter: AO välja innehåll med målet aO eleven ska klara sig på finska i olika sammanhang, aO 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 fortsaOa studier. AO lära sig ordförråd och strukturer i 
samband med olika slags texter. AO öva sig rikligt i olika kommunikaLonssituaLoner och med hjälp av olika 
medier. 

Mål för lärmiljöer och arbetssä1 i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9 

Målet är aO språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 
även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande Lllsammans i olika typer av lärmiljöer. För aO 
uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 
hjälp av spel, musik och drama få möjlighet aO testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta agty-
der. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna ska 
uppmuntras aO vara akLva och ta självständigt ansvar för siO lärande med hjälp av den Europeiska språk-
porzolion 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 allLd 
när det är möjligt. 

Handledning, differen0ering och stöd i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9 

Eleverna ska uppmuntras aO modigt använda sina språkkunskaper. GoO om kommunikaLva övningar stödjer 
utvecklingen av elevernas språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras aO studera andra språk som sko-
lan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så aO 
den erbjuder Lllräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan språket från Ldigare. 

Bedömning av elevernas lärande i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9 

Lärandet ska bedömas på olika säO, också genom självbedömning och kamratbedömning. Bedömningen ska 
beakta samtliga mål och delområden av språkkunskapen. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på 
den Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den. Den Eu-
ropeiska språkporzolion kan användas som verktyg vid bedömningen. Bedömningen ska vara mångsidig och 
ge eleverna möjlighet aO uOrycka sig på för dem naturliga säO. Med hjälp av uppbyggande respons hjälper 
man eleverna aO bli medvetna om sina kunskaper och aO utveckla dem. Eleverna uppmuntras aO Lllämpa 
sina kunskaper i olika kommunikaLonssituaLoner. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlär-
ningssvårigheter i språk, eller annars har eO annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter aO visa sina 
kunskaper.  
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Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i läroämnet som eO gemensamt läroämne avslutas. Genom 
slutbedömningen fastställs hur eleven har uppnåO målen för B1-lärokursen i finska när studierna avslutas. 
Slutvitsordet bildas genom aO elevens kunskapsnivå ställs i relaLon Lll de naLonella kriterierna för slutbe-
dömningen i B1-lärokursen i finska. Kunskaperna utvecklas kumulaLvt inom de olika delområdena av språk-
kunskap. I slutvitsordet ska alla naLonella kriterier för slutbedömningen beaktas, oberoende av för vilken 
årskurs målet fastställs i den lokala läroplanen. Eleven får vitsordet åOa (8), om hen i genomsniO uppvisar 
sådana kunskaper som kriterierna förutsäOer. Kunskaper som översLger nivån för vitsordet åOa inom något 
delområde kan kompensera svagare kunskaper inom eO annat delområde. 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i slutbedömningen eSer avslutad B1-lärokurs i fins-
ka 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömning  
i läroämnet

Kunskapskrav för goda kuns-
kaper/vitsordet åOa

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet

M1 uppmuntra eleven aO 
lägga märke Lll likheter och 
olikheter i det talade och det 
skrivna finska språket, aO 
söka informaLon om något 
eller några språk som är bes-
läktade med finska språket

I1 Kunskap om finskans tal-, 
skrid- och släktspråk 

Eleven känner Lll några skill-
nader mellan talad och skriven 
finska samt några språk som är 
nära besläktade med finskan.

M2 handleda eleven aO läg-
ga märke Lll regelbundenhe-
ter i finska språket och aO 
använda sig av språkvetens-
kapliga begrepp som stöd för 
lärandet

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan utgående från sina 
observaLoner dra slutsatser 
om finska språkets regelbun-
denheter och känner Lll fins-
kans centrala språkvetens-
kapliga begrepp.

Färdigheter för språkstudier

M3 uppmuntra eleven aO 
säOa upp mål, aO utnyOja 
olika säO för aO lära sig fins-
ka och aO utvärdera siO lä-
rande med hjälp av både 
självbedömning och kamrat-
bedömning samt aO handle-
da eleven aO delta i en upp-
byggande kommunikaLon i 
vilken det vikLgaste är aO 
man når fram med siO buds-
kap

I2 Förmåga aO säOa upp mål, 
reflektera över lärandet och 
samarbeta

Eleven kan säOa egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikaLonen på eO säO 
som uppmuntrar gruppen. 
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M4 uppmuntra eleven aO 
lägga märke Lll möjligheter-
na aO använda finska i siO 
eget liv och handleda hen aO 
modigt använda språket i 
olika situaLoner i och 
utanför skolan

I2 Förmåga aO utveckla färdig-
heterna för livslångt lärande

Eleven märker var hen kan an-
vända sina kunskaper i finska 
också utanför skolan och kan 
reflektera över hur hen kan 
använda sina kunskaper eder 
avslutad skolgång.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 kommunicera

Kunskapsnivå A1.3

M5 erbjuda eleven Lllfällen 
aO öva sig i muntlig och 
skridlig kommunikaLon med 
hjälp av olika medier

I3 Förmåga aO kommunicera i 
olika situaLoner

Eleven reder sig i många ru-
Lnmässiga kommunikaLonssi-
tuaLoner men tar ibland stöd 
av sin samtalspartner.

M6 handleda eleven i aO 
använda sig av språkliga 
kommunikaLonsstrategier

I3 Förmåga aO använda kom-
munikaLonsstrategier

Eleven deltar i kommunikaLon 
men behöver forzarande oda 
hjälpmedel. Kan reagera med 
korta verbala uOryck, små ges-
ter (t.ex. genom aO nicka), ljud 
eller liknande minimal res-
pons. Måste oda be samtals-
partnern aO förtydliga eller 
upprepa.

M7 hjälpa eleven aO öka sin 
kännedom om uOryck som 
kan användas i och som hör 
Lll arLgt språkbruk

I3 Kulturellt lämpligt språkbruk Eleven kan använda vanliga 
uOryck som kännetecknar ar-
Lgt språkbruk i många ruLn-
mässiga sociala sammanhang.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 tolka texter

Kunskapsnivå A1.3

M8 uppmuntra eleven aO 
tolka för sig själv och sin ål-
dersgrupp lämpliga och int-
ressanta muntliga och skrid-
liga texter

I3 Förmåga aO tolka texter Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
långsamt tal som innehåller 
enkla, bekanta ord och uOryck. 
Kan plocka ut enkel informa-
Lon hen behöver ur en kort 
text.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 producera tex-
ter

Kunskapsnivå A1.3

M9 ge eleven många möjlig-
heter aO öva sig i aO tala och 
skriva i för åldern lämpliga 
situaLoner och i deOa sam-
manhang fästa uppmärk-
samhet vid uOal och vid 
strukturer som är relevanta 
för textens innehåll

I3 Förmåga aO producera texter Eleven behärskar en begränsad 
mängd korta, inövade uOryck, 
det mest centrala ordförrådet 
och grundläggande satsstruk-
turer. Kan med hjälp av eO 
begränsat uOrycksförråd berät-
ta om vardagliga och för hen 
vikLga saker samt skriva enkla 
meddelanden. UOalar inövade 
uOryck begripligt.
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RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7–9  

Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9  

Oppilaita rohkaistaan käyOämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Ledonhankinnassa. 
Opetuksen tavoiOeena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavuteOujen taitojen syventämisessä, kehiOää 
oppilaan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen opiskelutaitojaan. KulOuurisen moninaisuuden 
ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyhteisöihin liiOyviä arvosidonnaisia ilmiöitä antaen Llaa 
myös tunteiden käsiOelylle. 

Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohLa ruotsin kansalliskielen asemaan 
liiOyviä arvoja ja ilmiöitä sekä vahvistaa oppilaan taitoa ja halukkuut-
ta toimia monikielisissä ja -kulOuurisissa ympäristöissä

S1 L2

T2 kannustaa oppilasta löytämään mahdollisuuksia käyOää ruotsin 
kieltä erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä 

S1 L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyOämään kieliLedon käsiOeitä oppimisensa tukena 

S1 L2, L4

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aseOamaan tavoiOeita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia ruotsin kieltä ja arvioimaan oppimistaan itse-
näisesL ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovai-
kutukseen, jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen

S2 L1, L3, L7

T5 kehiOää oppilaan itsenäisyyOä soveltaa luovasL kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2 L1

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta toimimaan monissa erilaisissa viesLntäLlan-
teissa, joissa aiheet voivat olla jo melko vaaLvia

S3 L4

T7 ohjata oppilasta harjoiOelemaan puheenvuoron oOamista, kes-
kusteluun tai kirjalliseen viesLntään liiOymistä sekä neuvoOelemaan 
merkityksestä

S3 L2

T8 ohjata oppilasta kiinniOämään huomiota viesLnnän muodolli-
suusasteeseen, harjoiOelemaan viesLntää käyOäen erilaisia teksLla-
jeja (kuten blogit, haastaOelut) sekä oOamaan viesLnnässä huo-
mioon kulOuurienvälisen vuorovaikutustaidon vaaLmukset

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
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Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen 

Selvitetään, mitä yksilön kielelliset oikeudet tarkoiOavat. Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toiminta-
tapoja, jotka rohkaisevat oppilaita perehtymään ruotsinkielisen kulOuurin eri ilmiöihin ja lisäämään Leto-
jaan niistä. Käytetään sellaisia kieliLedon käsiOeitä, jotka auOavat oppilaita ruotsin kielen opiskelussa ja kiel-
ten välisessä vertailussa sekä tarpeen mukaan tunnistamaan puhutun ja kirjoitetun ruotsin kielen varianOe-
ja ja murteita.  

S2 Kielenopiskelutaidot 

Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyOöä, sanastojen 
käyOöä, kokonaisuuksien hahmoOamista, ryhmiOelyä sekä Ledon hakemista ja Ledon luoteOavuuden ar-
vioinLa. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä 

Sisältöjä yhdessä valiOaessa näkökulmana on ajankohtaisuus sekä oppilaat toimijana ruotsin kielellä Suo-
messa ja Pohjoismaissa. Valitaan yhdessä oppilaita kiinnostavia aihepiirejä. Sanastoa ja rakenteita opetel-
laan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan erilaisia sekä suullisia eOä kirjallisia vuorovaikutusLlanteita eri 
viesLntäkanavia hyödyntäen.  

Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluo-
killa 7 - 9  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Pelil-
lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-
tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntäkanavia ja -vä-
lineitä. Teksteistä hankitaan Letoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja 
itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 
avulla. Oppilaat saavat Llaisuuksia tutustua pohjoismaisiin verkostoihin. Oppilaat tutustuvat ympäröivän 
yhteisön monikielisyyteen ja -kulOuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdolli-
suuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki äidinkielenomaisessa ruotsissa vuosiluokilla 7 - 9  

T9 tarjota oppilaalle ja etsiä yhdessä oppilaiden kanssa monipuolisia 
ja merkityksellisiä tekstejä, jotka edellyOävät pääOelyä ja erilaisia 
teksLnymmärtämisstrategioita

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T10 ohjata oppilasta tuoOamaan, tulkitsemaan ja jakamaan tekstejä 
melko vaaLvista aiheista kiinniOäen huomiota teksLlajien monipuo-
lisuuteen (myös pienet esitelmät, mielipidekirjoitukset, tarinat), ra-
kenteiden monipuolisuuteen ja hyvään hallintaan 

S3 L4, L3, L5
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TavoiOeena on tukea oppilaiden oppimista koulussa ja koulun ulkopuolella auOamalla oppilaita kehiOämään 
sopivia opiskelustrategioita ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita rohkaistaan etsimään itseään 
kiinnostavia tekstejä, jotka vahvistavat oppilaiden lukutaitoa ja rohkaisevat lukemaan itsenäisesL kirjalli-
suuOa ja muita tekstejä. Oppilaat oppivat myös turvallista ja eegsesL vastuullista medioiden käyOöä. Oppi-
laat saavat yksilöllistä ohjausta ja palauteOa vuorovaikutustaitojensa ja teksLntuoOamistaitojensa kehiOä-
miseksi.  Oppilaille, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Oppilaat saavat ohjausta ja 
tukea käsiOeiden oppimisessa ja ajatustensa pukemisessa sanoiksi. Opetus kannustaa kielellisesL lahjakkai-
ta oppilaita valitsemaan haastavia lukutehtäviä ja aseOamaan itselleen sopivia tavoiOeita ja työskentelyta-
poja.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 äidinkielenomaisessa ruotsissa vuosiluokilla 7-9  

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. ArvioinL kohdistuu kaikkiin 
tavoiOeisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa otetaan 
huomioon, eOä viitekehys on tarkoiteOu vieraiden kielen osaamisen arvioinLin ja eOä äidinkielenomaista 
oppimäärää opiskelevien oppilaiden ruotsin kielen taito on varsin hyvä jo koulun alkaessa, kun taas oppilai-
den taidot muilla kielitaidon osa-alueilla voivat vaihdella paljonkin.  

ArvioinL on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen avulla oppilaita autetaan tulemaan Letoisiksi omista taidois-
taan ja kehiOämään niitä sekä rohkaistaan heitä käyOämään oppimaansa erilaisissa viesLntäLlanteissa. Mo-
nipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOyviä 
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voi-
daan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut ruotsin kielen äidin-
kielenomaisen oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen 
taso ruotsin kielen äidinkielenomaisen oppimäärän valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaami-
nen kielitaidon eri osa-alueilla kehiOyy kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-
mioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite 
on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa 
keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOei-
den osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Äidinkielenomaisen ruotsin pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
pää1yessä 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen ja kieli0etoisuuteen
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T1 edistää oppilaan taitoa 
pohLa ruotsin kansalliskielen 
asemaan liiOyviä arvoja ja il-
miöitä sekä vahvistaa oppilaan 
taitoa ja halukkuuOa toimia 
monikielisissä ja – kulOuurisis-
sa ympäristöissä

S1 Kansalliskielten ase-
man sekä 
pohjoismaisen kieli- ja 
kulOuuriympäristön 
hahmoOaminen

Oppilas Letää, eOä jokaisella on 
oikeus käyOää ja kehiOää omaa kiel-
tään. Oppilaalla on käsitys Suomen 
kansalliskieliin liiOyvistä oikeuksista 
ja velvoiOeista. Oppilas tuntee ruot-
sin kielen asemaa Suomessa ja Poh-
joismaissa ja maailman kielten jou-
kossa.

T2 kannustaa oppilasta löytä-
mään mahdollisuuksia käyOää 
ruotsin kieltä monipuolisesL 
erilaisissa yhteisöissä ja toi-
mintaympäristöissä 

S1 Kielitaidon hyödyntä-
minen 

Oppilas osaa käyOää, tuoOaa ja ja-
kaa ruotsinkielistä materiaalia mui-
den kanssa.

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia ruotsin kielessä on, 
miten samoja asioita ilmais-
taan muissa kielissä sekä käyt-
tämään kieliLedon käsiOeitä 
oppimisensa tukena 

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 
perusteella johtopäätöksiä ruotsin 
kielen säännönmukaisuuksista ja 
soveltaa johtopäätöksiään sekä ver-
rata sitä, miten sama asia ilmaistaan 
jossakin muussa kielessä. Oppilas 
tuntee ruotsin kielen keskeisiä kieli-
Ledon käsiOeitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aseOa-
maan tavoiOeita, hyödyntä-
mään monipuolisia tapoja op-
pia ruotsin kieltä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesL ja yh-
teistyössä sekä ohjata oppilas-
ta myönteiseen vuorovaiku-
tukseen, jossa tärkeintä on 
viesLn väliOyminen

S2 TavoiOeiden aseOami-
nen, oppimisen reflek-
toinL ja yhteistyö

Oppilas osaa aseOaa omia kieleno-
piskelutavoiOeitaan ja arvioida opis-
kelutapojaan. Oppilas osaa toimia 
vuorovaikutusLlanteessa toisia kan-
nustaen.

T5 kehiOää oppilaan itsenäi-
syyOä soveltaa luovasL kielitai-
toaan sekä elinikäisen kielte-
nopiskelun valmiuksia

S2 Elinikäisen kielenopis-
kelun valmiuksien ke-
hiOyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyOää ruotsin taitoaan myös kou-
lun ulkopuolella ja osaa pohLa, mi-
ten hän voi käyOää taitoaan koulun 
päätyOyä. 

Kar1uva kielitaito, taito toi-
mia vuoro-vaikutuksessa

Taitotaso B1.2 
T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta toimi-
maan monissa erilaisissa vies-
LntäLlanteissa, joissa aiheet 
voivat olla jo melko vaaLvia 

S3 Vuorovaikutus erilaisis-
sa Llanteissa

Oppilas pystyy osallistumaan vies-
Lntään melko vaivaOomasL myös 
joissakin vaaLvammissa viesLntäL-
lanteissa, kuten viesLOäessä ajan-
kohtaisesta tapahtumasta.  
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SUOMEN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN SUOMI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 (FINSKA 
SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, MODERSMÅLSINRIKTAD LÄROKURS I ÅRSKURS 7–9) 
 
I den modersmålsinriktade lärokursen i finska ges de tvåspråkiga eleverna möjlighet aO reflektera över och 
fördjupa sig i finska språket och den finska kulturens särdrag. Den modersmålsinriktade lärokursen är äm-

T7 ohjata oppilasta harjoiOe-
lemaan puheenvuoron oOa-
mista, keskusteluun tai kirjalli-
seen viesLntään liiOymistä 
sekä neuvoOelemaan merki-
tyksestä 

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas pystyy olemaan aloiOeelli-
nen tuOua aiheOa käsiOelevässä 
vuorovaikutusLlanteessa käyOäen 
sopivaa ilmausta. Oppilas pystyy 
korjaamaan väärinymmärryksiä 
melko luontevasL sekä neuvoOele-
maan myös melko mutkikkaiden 
asioiden merkityksestä.

T8 ohjata oppilasta kiinniOä-
mään huomiota viesLnnän 
muodollisuusasteeseen, har-
joiOelemaan viesLntää käyt-
täen erilaisia teksLlajeja (kuten 
blogit, haastaOelut) sekä ot-
tamaan viesLnnässä huomioon 
kulOuurienvälisen vuorovaiku-
tustaidon vaaLmukset

S3 ViesLnnän kulOuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa käyOää erilaisiin tar-
koituksiin kieltä, joka ei ole liian tut-
tavallista eikä liian muodollista, tun-
tee tärkeimmät kohteliaisuussään-
nöt ja toimii niiden mukaisesL. Op-
pilas pystyy oOamaan vuorovaiku-
tuksessaan huomioon tärkeimpiä 
kulOuurisiin käytänteisiin liiOyviä 
näkökohLa.

Kar1uva kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä

Taitotaso B1.2

T9 tarjota oppilaalle ja etsiä 
yhdessä oppilaiden kanssa 
monipuolisia ja merkitykselli-
siä tekstejä, jotka edellyOävät 
pääOelyä ja erilaisia teksL-
nymmärtämisstrategioita

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää selväpiirteistä 
asiaLetoa sisältävää puheOa tutuis-
ta tai melko yleisistä aiheista ja sel-
viää myös jonkin verran pääOelyä 
vaaLvista teksteistä. Oppilas ym-
märtää pääkohdat ja tärkeimmät 
yksityiskohdat ympärillään käytäväs-
tä laajemmasta muodollisesta tai 
epämuodollisesta keskustelusta.

Kar1uva kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

Taitotaso B1.2

T10 ohjata oppilasta tuoOa-
maan, tulkitsemaan ja jaka-
maan tekstejä melko vaaLvista 
aiheista kiinniOäen huomiota 
teksLlajien monipuolisuuteen 
(myös pienet esitelmät, mieli-
pidekirjoitukset, tarinat), ra-
kenteiden monipuolisuuteen 
ja hyvään hallintaan

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot

Oppilas osaa kertoa tavallisista, 
konkreeteista aiheista kuvaillen, 
eritellen ja vertaillen ilmaisten itse-
ään suhteellisen vaivaOomasL. Op-
pilas pystyy kirjoiOamaan henkilö-
kohtaisia ja julkisempiakin viestejä 
ja ilmaisemaan ajatuksiaan myös 
joistakin kuviOeellisista aiheista.  
Oppilas käyOää kohtalaisen laajaa 
sanastoa ja tavallisia idiomeja sekä 
monenlaisia rakenteita ja mutkikkai-
takin lauseita.
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nad för elever som lever i en tvåspråkig hemmiljö och som i Ldig ålder kommit i kontakt med den finska kul-
turen. 

Eleverna ska uppmuntras aO använda finska mångsidigt för aO kommunicera och söka informaLon. Målet 
för undervisningen är aO stödja eleverna aO fördjupa de kunskaper som inhämtats i hemmet och i årskurs 
3–6, utveckla elevernas språkliga medvetenhet och slutledningsförmåga och samLdigt främja deras färdig-
heter för språkstudier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom aO 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 friLd. 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 Lll målen

Kompetens som 
målet anknyter Lll

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

M1 utveckla elevens förmåga aO reflektera över värderingar 
och företeelser som är förknippade med naLonalspråkens 
ställning i Finland samt stärka elevens förmåga och vilja aO 
ta del av och verka i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

I1 K2

M2 uppmuntra eleven aO upptäcka möjligheter aO använda 
finska i olika grupper och sammanhang

I1 K2

M3 handleda eleven aO lägga märke Lll regelbundenheter i 
finska språket, på vilket säO man i olika språk uOrycker 
samma saker samt aO använda sig av språkvetenskapliga 
begrepp som stöd för lärandet

I1 K2, K4

Färdigheter för språkstudier

M4 uppmuntra eleven aO säOa upp mål, aO utnyOja mång-
sidiga säO för aO lära sig finska och aO utvärdera siO lärande 
med hjälp av både självbedömning och kamratbedömning 
samt aO handleda eleven aO delta i en uppbyggande kom-
munikaLon i vilken det vikLgaste är aO man når fram med 
siO budskap

I2 K1, K3, K7

M5 stödja elevens egen akLvitet och förmåga aO kreaLvt 
Lllämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter 
för livslångt språklärande

I2 K1

Växande språkkunskap, förmåga a1 kommunicera

M6 uppmuntra eleven aO vara akLv i olika, kommunika-
LonssituaLoner, vilkas teman också kan vara relaLvt krävan-
de

I3 K4

M7 handleda eleven aO öva sig i aO föra ordet, aO akLvt gå 
in och ta del i muntlig eller skridlig kommunikaLon och aO 
förhandla om betydelser

I3 K2
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Centralt innehåll som anknyter 0ll målen för A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: AO ta reda på vad som avses med individens språkliga rägg-
heter. AO i undervisningen välja sådant innehåll och sådana arbetssäO som uppmuntrar eleverna aO bekan-
ta sig med och öka sin kunskap om olika finska kulturella företeelser. AO använda sådana språkvetenskapliga 
begrepp som hjälper eleverna i språkstudierna, aO jämföra olika språk och aO notera aO det finns olika dia-
lekter och varianter av talad och skriven finska.  

I2 Färdigheter för språkstudier: AO vidareutveckla färdigheterna för språkstudier. AO öva sig aO använda 
läromedel på eO mångsidigt säO, aO använda ordlistor, uppfaOa helheter, gruppera, söka informaLon och 
bedöma hur Lllförlitlig informaLonen är. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga a1 kommunicera, förmåga a1 tolka texter, förmåga a1 producera tex-
ter: AO välja innehåll Lllsammans uLfrån aktualitet och med målet aO eleverna ska utveckla och fördjupa 
sin kunskap i finska i olika sammanhang också utanför skolan. AO Lllsammans välja ämnen som intresserar 
eleverna. AO lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika slags texter. AO öva sig aO uOrycka sig 
både muntligt och skridligt och aO kommunicera i olika situaLoner med hjälp av olika medier.  

Mål för lärmiljöer och arbetssä1 i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  

Målet är aO språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 
även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande Lllsammans i olika typer av lärmiljöer. För aO 
uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 
hjälp av bl.a. spel, finskspråkig liOeratur, musik, film och drama ges möjlighet aO testa sina växande språk-
kunskaper och även bearbeta agtyder. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt använ-
das i undervisningen. I texterna söker man informaLon som man delar och publicerar. Eleverna ska upp-
muntras aO vara akLva och ta självständigt ansvar för siO lärande med hjälp av den Europeiska språkporzo-
lion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flerspråkighe-
ten och den kulturella mångfalden i närmiljön eller i samhället. Målspråket finska används allLd när det är 
möjligt. 

M8 handleda eleven aO i kommunikaLonen fästa uppmärk-
samhet vid hur formell situaLonen är, aO öva sig i aO använ-
da olika slags texter (t.ex. bloggar, intervjuer) och aO i sin 
kommunikaLon bli förtrogen med kraven på kulturell växel-
verkan

I3 K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 tolka texter

M9 erbjuda eleven och Lllsammans med hen söka mångsidi-
ga och betydelsefulla texter vilka kräver slutledningsförmåga 
och texzörståelsestrategier 

I3 K4

Växande språkkunskap, förmåga a1 producera texter

M10 handleda eleven aO producera, tolka och dela texter 
vars tema också kan vara något mer krävande och aO i sam-
manhanget fästa uppmärksamhet vid texternas mångsidig-
het (föredrag, insändare, fikLva beräOelser) och användan-
det samt behärskningen av varierande strukturer

I3 K3, K4, K5
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Handledning, differen0ering och stöd i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  

Målet för undervisningen är aO stödja elevernas lärande i och utanför skolan genom aO hjälpa eleverna aO 
utveckla lämpliga lärstrategier och idenLfiera sina styrkor. Eleverna ska uppmuntras aO bland olika texter 
hiOa och välja sådana som intresserar och är lämpliga med tanke på läsfärdigheten och som uppmuntrar Lll 
aO självmant läsa liOeratur och andra texter. Eleverna ska också få lära sig trygg och eLskt ansvarsfull an-
vändning av medier. Individuell respons ska ges för aO utveckla de kommunikaLva färdigheterna och förmå-
gan aO producera texter. Eleverna ska erbjudas stöd för verbala inlärningssvårigheter. Eleverna ska få hand-
ledning och stöd för aO lära sig nya begrepp och använda dem. Språkligt begåvade elever ska också upp-
muntras aO Lll exempel anta utmanande läsuppgider och aO ställa upp mål och hiOa arbetssäO som lämpar 
sig för dem. 
 
Bedömning av elevernas lärande i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  

Lärandet ska bedömas på olika säO, också genom självbedömning och kamratbedömning. Bedömningen ska 
beakta samtliga mål och delområden av språkkunskapen. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på 
den Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den. Man bör 
i bedömningen ta hänsyn Lll aO referensramen är anpassad för språkundervisningen i främmande språk och 
aO elever som undervisas enligt den modersmålsinriktade lärokursen har relaLvt goda muntliga kunskaper i 
finska redan vid skolstarten, medan elevens kunskaper i de övriga delområdena kan variera stort. 

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet aO uOrycka sig på för dem naturliga säO. Med 
hjälp av uppbyggande respons hjälper man eleverna aO bli medvetna om sina kunskaper och aO utveckla 
dem. Eleverna uppmuntras aO Lllämpa sina kunskaper i olika kommunikaLonssituaLoner. Mångsidig be-
dömning ger också elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har eO annorlunda språkligt 
utgångsläge, möjligheter aO visa sina kunskaper. Den Europeiska språkporzolion kan användas som verktyg 
vid bedömningen. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i läroämnet som eO gemensamt läroämne avslutas. Genom 
slutbedömningen fastställs hur eleven har uppnåO målen för A-lärokursen i modersmålsinriktad finska när 
studierna avslutas. Slutvitsordet bildas genom aO elevens kunskapsnivå ställs i relaLon Lll de naLonella kri-
terierna för slutbedömningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska. Kunskaperna utvecklas kumulaLvt 
inom de olika delområdena av språkkunskap. I slutvitsordet ska alla naLonella kriterier för slutbedömningen 
beaktas, oberoende av för vilken årskurs målet fastställs i den lokala läroplanen. Eleven får vitsordet åOa (8), 
om hen i genomsniO uppvisar sådana kunskaper som kriterierna förutsäOer. Kunskaper som översLger 
nivån för vitsordet åOa inom något delområde kan kompensera svagare kunskaper inom eO annat delområ-
de. 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i slutbedömningen eSer avslutad A-lärokurs i mo-
dersmålsinriktad finska 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen  
i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunska-
per/vitsordet åOa

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet
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M1 utveckla elevens förmåga 
aO reflektera över värderin-
gar och företeelser som är 
förknippade med naLo-
nalspråkens ställning i Fin-
land samt stärka elevens 
förmåga och vilja aO ta del av 
och verka i flerspråkiga och 
mångkulturella miljöer

I1 Förståelse för frågor som 
gäller naLonalspråkens sta-
tus

Eleven vet aO var och en har räO 
aO använda och utveckla siO 
språk. Eleven har en uppfaOning 
om räggheter och skyldigheter i 
anslutning Lll Finlands naLo-
nalspråk.

M2 uppmuntra eleven aO 
upptäcka möjligheter aO 
mångsidigt använda finska i 
olika grupper och samman-
hang 

I1 Förmåga aO använda sig av 
sina språkkunskaper

Eleven kan använda, producera 
och dela finskspråkigt material 
med andra.

M3 handleda eleven aO läg-
ga märke Lll regelbundenhe-
ter i finska språket, på vilket 
säO man i olika språk uOryc-
ker samma saker samt aO 
använda sig av språkvetens-
kapliga begrepp som stöd för 
lärandet

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan utgående från sina 
observaLoner dra slutsatser om 
finska språkets regelbundenhe-
ter och känner Lll finskans cent-
rala språkvetenskapliga 
begrepp.

Färdigheter för språkstudier

M4 uppmuntra eleven aO 
säOa upp mål, aO utnyOja 
mångsidiga säO för aO lära 
sig finska och aO utvärdera 
siO lärande med hjälp av 
både självbedömning och 
kamratbedömning samt aO 
handleda eleven aO delta i 
en uppbyggande kommuni-
kaLon i vilken det vikLgaste 
är aO man når fram med siO 
budskap

I2 Förmåga aO säOa upp mål, 
reflektera över lärandet och 
samarbeta

Eleven kan säOa egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikaLonen på eO säO 
som uppmuntrar gruppen. 

M5 stödja elevens egen akL-
vitet och förmåga aO kreaLvt 
Lllämpa sina språkkunskaper 
samt utveckla sina färdighe-
ter för livslångt språklärande

I2 Förmåga aO utveckla fär-
digheterna för livslångt lä-
rande

Eleven märker var hen kan an-
vända sina kunskaper i finska 
också utanför skolan och kan 
reflektera över hur hen kan an-
vända sina kunskaper eder avs-
lutad skolgång.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 kommunicera

Kunskapsnivå B1.2

M6 uppmuntra eleven aO 
vara akLv i olika, kommuni-
kaLonssituaLoner, vilkas te-
man också kan vara relaLvt 
krävande

I3 Förmåga aO kommunicera i 
olika situaLoner

Eleven kan relaLvt obehindrat 
delta i kommunikaLon också i 
vissa mera krävande situaLoner 
som t.ex. aO själv agera som 
informatör
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M7 handleda eleven aO öva 
sig i aO föra ordet, aO akLvt 
gå in och ta del i muntlig eller 
skridlig kommunikaLon och 
aO förhandla om betydelser

I3 Förmåga aO använda kom-
munikaLonsstrategier

Eleven kan ta iniLaLv och an-
vända lämpliga uOryck i en 
kommunikaLonssituaLon där 
eO bekant ämne behandlas. Kan 
relaLvt naturligt räOa Lll 
missförstånd. Kan diskutera be-
tydelsen också av mera 
komplicerade uOryck.

M8 handleda eleven aO i 
kommunikaLonen fästa 
uppmärksamhet vid hur for-
mell situaLonen är, aO öva 
sig i aO använda olika slags 
texter (t.ex. bloggar, interv-
juer) och aO i sin kommuni-
kaLon bli förtrogen med kra-
ven på kulturell växelverkan

I3 Kulturellt lämpligt språk-
bruk

Eleven kan för olika ändamål 
använda eO språk som inte är 
för familjärt men inte heller för 
formellt. Eleven känner Lll de 
vikLgaste arLghetskutymerna 
och följer dem. Eleven kan i sin 
kommunikaLon ta hänsyn Lll 
vikLga kulturellt beLngade as-
pekter.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 tolka texter 

Kunskapsnivå B1.2

M9 erbjuda eleven och Lll-
sammans med hen söka 
mångsidiga och betydelseful-
la texter vilka kräver slutled-
ningsförmåga och 
texzörståelsestrategier

I3 Förmåga aO tolka texter Eleven förstår tydligt tal som 
innehåller fakta om bekanta 
eller ganska allmänna ämnen 
och klarar också i någon mån av 
texter som förutsäOer slutled-
ning. Eleven förstår det väsentli-
ga och de vikLgaste detaljerna i 
en pågående mera omfaOande 
formell eller informell diskus-
sion.

Växande språkkunskap, 
förmåga a1 producera tex-
ter

Kunskapsnivå B1.2

M10 handleda eleven aO 
producera, tolka och dela 
texter vars tema också kan 
vara något mer krävande och 
aO i sammanhanget fästa 
uppmärksamhet vid texter-
nas mångsidighet (föredrag, 
insändare, fikLva beräOelser) 
och användandet samt be-
härskningen av varierande 
strukturer 

I3 Förmåga aO producera tex-
ter

Eleven kan beräOa om vanliga 
konkreta ämnen genom aO bes-
kriva, specificera och jämföra. 
UOrycker sig relaLvt obehindrat. 
Kan skriva personliga och mera 
allmänna meddelanden och uO-
rycka sina tankar också om en 
del fikLva ämnen. Använder sig 
av eO relaLvt omfaOande 
ordförråd, vanliga idiom, olika 
strukturer och även komplicera-
de meningar. Behärskar de 
grundläggande uOalsreglerna 
också för andra än inövade uO-
ryck.



 641

15.4.3 VIERAAT KIELET  

KIELIKASVATUS 
 
Kielikasvatusta koskevat tavoiOeet sekä toisen koLmaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on 
määritelty toisen koLmaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajaOelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opeOaja 
on kielen opeOaja. Kielten opiskelu edistää ajaOelutaitojen kehiOymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja 
-kulOuurisen idenLteeLn muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karOuessa myös 
vuorovaikutus- ja Ledonhankintataidot kehiOyvät. Kielten opiskelussa on runsaasL sijaa ilolle, leikillisyydelle 
ja luovuudelle. 

Kielten opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kieliLetoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kou-
luyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulOuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan vies-
Lmään autengsissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kult-
tuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiin-
nostavalla kielivalintaLedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosL itseään kiinnostavia valintoja 
sukupuolesta riippumaOa, käsiOelemällä opetuksessa monipuolisesL erilaisia aiheita sekä käyOämällä 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 viesLntäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuOaa 
kieltenopetusta autengsista Llanteista ja oppilaiden viesLntätarpeista lähLen. Opetus antaa myös valmiuk-
sia osallisuuteen ja akLiviseen vaikuOamiseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luoOamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyOää niitä rohkeasL. Oppilaille 
annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesL ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-
tään niin, eOä myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset 
kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon teksLen valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten 
välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyOöön. Myös työelämässä tarviOavaan kielitaitoon kiinnitetään 
huomiota teksLen ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä Letoa. 

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

Oppilaita rohkaistaan käyOämään englanLa monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Ledonhankinnassa. Ope-
tuksen tavoiOeena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavuteOujen taitojen syventämisessä, kehiOää oppi-
laan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. KulOuurisen moninaisuuden 
ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyhteisöihin liiOyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tun-
teiden käsiOelylle annetaan Llaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetus-
kielellä.  

Useat oppilaat käyOävät englanLa kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimi-
sen kauOa hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunniOelussa ja sisältöjä valiOaessa.  



 642

Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetuk-
seen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan Ledonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa. 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohLa englannin asemaan ja varianOeihin 
liiOyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehiOää 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 kielis-
sä sekä käyOämään kieliLedon käsiOeitä oppimisensa tukena

S1 L1, L3

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aseOamaan tavoiOeita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia englanLa ja arvioimaan oppimistaan itsenäi-
sesL ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaiku-
tukseen, jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen 

S2 L1, L3

T5 kehiOää oppilaan itsenäisyyOä soveltaa luovasL kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia 

S2 L1

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista 
oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, jois-
sa käsitellään myös mielipiteitä 

S3 L4

T7 tukea oppilaan aloiOeellisuuOa viesLnnässä, kompensaaLokeino-
jen käytössä ja merkitysneuvoOelun käymisessä

S3 L4

T8 auOaa oppilasta tunnistamaan viesLnnän kulOuurisia piirteitä ja 
tukea oppilaan rakentavaa kulOuurienvälistä viesLntää

S3 L2

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia it-
selleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista 
lähteistä sekä tulkita niitä käyOäen erilaisia strategioita

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T10 ohjata oppilasta tuoOamaan sekä puhuOua eOä kirjoiteOua 
teksLä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä 
aiheista kiinniOäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohja-
ten hyvään ääntämiseen

S3 L5
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Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja 
rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehiOymistä globaaliksi lin-
gua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulOuureista ja elämänmuodoista, joissa englanL 
on keskeisin yhteiskunnassa käyteOy kieli. Käytetään sellaisia kieliLedon käsiOeitä, jotka auOavat oppilaita 
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan Letoa joistakin englannin kielen 
varianteista. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin moni-
puolista käyOöä, sanastojen käyOöä, kokonaisuuksien hahmoOamista, ryhmiOelyä, Ledon hakemista ja Le-
don luoteOavuuden arvioinLa. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Sisäl-
töjä yhdessä valiOaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten 
työelämässä ja opiskelussa tarviOavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesL ja 
globaalisL. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaaLon kielenä. 
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuOavista 
teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasL erilaisia vuorovaikutusLlanteita eri viesLntäkanavia 
hyödyntäen. 

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 7 - 9  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Pelil-
lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-
tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntäkanavia ja -vä-
lineitä. Teksteistä hankitaan Letoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja 
itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 
avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulOuurisuuteen koLkansainvälisyyden 
avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. EnglanLa käytetään 
aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englanLa entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. ArvioinL kohdistuu kaikkiin 
tavoiOeisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä 
voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.  
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ArvioinL on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen avulla oppilaita autetaan tulemaan Letoisiksi omista taidois-
taan ja kehiOämään niitä.  Heitä rohkaistaan käyOämään oppimaansa erilaisissa viesLntäLlanteissa.  Moni-
puolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOyviä 
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut englannin kielen A-
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso englannin 
kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 
kehiOyy kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päät-
töarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Englannin A-oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päät-
tyessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moni-
naisuuteen 
ja kieli0etoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa 
pohLa englannin asemaan 
ja varianOeihin liiOyviä il-
miöitä ja arvoja antaa oppi-
laalle valmiuksia kehiOää 
kulOuurienvälistä toiminta-
kykyä 

S1 Kielten statuksiin liit-
tyvien kysymysten 
huomaaminen ja kult-
tuurienvälinen toimin-
takyky

Oppilas osaa kuvata pääpiirteiOäin, mis-
sä englanLa puhutaan ja mainita 
englannin levinneisyyden syitä sekä 
pohLa englannin kielen asemaan, va-
rianOeihin ja arvostukseen liiOyviä il-
miöitä. Oppilas osaa pohLa kielen ja 
kulOuurin suhdeOa englannin osalta. 
Oppilas havaitsee, eOä arvot vaihtelevat 
riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja 
kulOuurisesta näkökulmasta. 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia englanninkieli-
siä sisältöjä ja toimintaym-
päristöjä, jotka laajentavat 
käsitystä globalisoituvasta 
maailmasta ja siinä toimi-
misen mahdollisuuksista 

S1 Maailmankansalaisen 
taitojen kehiOäminen 
englannin kieltä hyö-
dyntämällä 

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdolli-
suuksista toimia ja oppia englanninkieli-
sissä toimintaympäristöissä. 

T3 ohjata oppilasta havait-
semaan, millaisia sään-
nönmukaisuuksia englannin 
kielessä on, miten samoja 
asioita ilmaistaan muissa 
kielissä sekä käyOämään 
kieliLedon käsiOeitä oppi-
misensa tukena

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintojensa perus-
teella johtopäätöksiä englannin kielen 
säännönmukaisuuksista ja soveltaa joh-
topäätöksiään sekä verrata sitä, miten 
sama asia ilmaistaan jossakin muussa 
kielessä. Oppilas tuntee englannin kie-
len keskeisiä kieliLedon käsiOeitä.
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Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aset-
tamaan tavoiOeita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapo-
ja oppia englanLa ja ar-
vioimaan oppimistaan itse-
näisesL ja yhteistyössä sekä 
ohjata oppilasta myöntei-
seen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viesLn 
väliOyminen

S2 TavoiOeiden aseOa-
minen, oppimisen 
reflektoinL ja yhteis-
työ

Oppilas osaa aseOaa omia kielenopiske-
lutavoiOeitaan ja arvioida opiskelutapo-
jaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutus-
Llanteessa toisia kannustaen.

T5 kehiOää oppilaan itse-
näisyyOä soveltaa luovasL 
kielitaitoaan sekä elinikäi-
sen kieltenopiskelun val-
miuksia

S2 Elinikäisen kielenopis-
kelun valmiuksien ke-
hiOyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyOää 
englannin taitoaan myös koulun ulko-
puolella ja osaa pohLa, miten hän voi 
käyOää taitoaan koulun päätyOyä. 

Kehi1yvä kielitaito, taito 
toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso B1.1 
T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta osal-
listumaan keskusteluihin 
monenlaisista oppilaiden 
ikätasolle ja elämänkoke-
mukseen sopivista aiheista, 
joissa käsitellään myös mie-
lipiteitä

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa Llanteissa

Oppilas pystyy viesLmään, osallistu-
maan keskusteluihin ja ilmaisemaan 
mielipiteitään melko vaivaOomasL joka-
päiväisissä viesLntäLlanteissa.

T7 tukea oppilaan aloiOeel-
lisuuOa viesLnnässä, kom-
pensaaLokeinojen käytössä 
ja merkitysneuvoOelun 
käymisessä 

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas pystyy jossain määrin olemaan 
aloiOeellinen viesLnnän eri vaiheissa ja 
osaa varmistaa, onko viesLntäkumppani 
ymmärtänyt viesLn sekä kiertää tai kor-
vata tuntemaOoman sanan tai muotoilla 
viesLnsä uudelleen. Oppilas pystyy neu-
voOelemaan tuntemaOomien ilmauk-
sien merkityksistä.

T8 auOaa oppilasta tunnis-
tamaan viesLnnän kulOuu-
risia piirteitä ja tukea oppi-
laiden rakentavaa kulOuu-
rienvälistä viesLntää

S3 ViesLnnän kulOuuri-
nen sopivuus

Oppilas osoiOaa tuntevansa tärkeimmät 
kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy 
oOamaan vuorovaikutuksessaan huo-
mioon joitakin tärkeimpiä kulOuurisiin 
käytänteisiin liiOyviä näkökohLa.

Kehi1yvä kielitaito, taito 
tulkita tekstejä

Taitotaso B1.1

T9 tarjota oppilaalle mah-
dollisuuksia kuulla ja lukea 
monenlaisia itselleen mer-
kityksellisiä yleiskielisiä ja 
yleistajuisia tekstejä erilai-
sista lähteistä sekä tulkita 
niitä käyOäen erilaisia stra-
tegioita

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin 
yksityiskohLa selkeästä ja lähes normaa-
litempoisesta yleiskielisestä puheesta tai 
yleistajuisesta kirjoitetusta teksLstä ja 
ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai 
yleisLetoon perustuvaa puheOa tai kir-
joiteOua teksLä. Oppilas löytää pääaja-
tukset, avainsanat ja tärkeitä yksityis-
kohLa myös valmistautumaOa.
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MUU VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

Oppilaita rohkaistaan käyOämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Le-
donhankinnassa. Opetuksen tavoiOeena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavuteOujen taitojen syven-
tämisessä, kehiOää oppilaan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kult-
tuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyhteisöihin liiOyviä arvosidon-
naisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsiOelylle annetaan Llaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsi-
tellä myös koulun opetuskielellä 

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadiOu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kieli-
kohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehLi tällöin kielikohtaisen sovelluksen laaLmisesta näiden 
perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvaOu karOuvan kielitaidon taso 6. vuosiluokan lopussa ja perusopetuk-
sen pääOövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käyte-
tään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin 
kieliin opetuksen järjestäjä laaLi opetussuunnitelman noudaOaen näitä perusteita soveltuvin osin. Kansain-
välisesL hyväksyOyjä 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 Ledonhakuun kyseisellä kielellä eri oppiaineissa. 

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Kehi1yvä kielitaito, taito 
tuo1aa tekstejä

Taitotaso B1.1

T10 ohjata oppilasta tuot-
tamaan sekä puhuOua eOä 
kirjoiteOua teksLä erilaisiin 
tarkoituksiin yleisistä ja it-
selleen merkityksellisistä 
aiheista kiinniOäen huo-
miota rakenteiden moni-
puolisuuteen ja ohjaten 
hyvään ääntämiseen

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot 

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös 
hiukan yksityiskohLa erilaisista jokapäi-
väiseen elämään liiOyvistä itseään kiin-
nostavista todellisista tai kuviOeellisista 
aiheista käyOäen melko laajaa sanastoa 
ja rakennevalikoimaa sekä joitakin ylei-
siä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa 
soveltaa useita ääntämisen perussään-
töjä muissakin kuin harjoitelluissa il-
mauksissa. 
 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohLa opiskeltavan kielen asemaan liiOy-
viä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehiOää kulOuu-
rien välistä toimintakykyään 

S1 L1, L2

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäris-
töjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa 

S1 L1, L2
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Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja 
rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulOuureista 
ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.  Käytetään sellaisia kieliLedon käsiOeitä, jotka aut-
tavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarviOaessa Letoa kyseisen 
kielen päävarianteista.  

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin moni-
puolista käyOöä, sanastojen käyOöä, kokonaisuuksien hahmoOamista, ryhmiOelyä ja Ledon hakemista. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Sisäl-
töjä yhdessä valiOaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajan-
kohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen 
nuorten työelämässä ja opiskelussa tarviOavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen 
maanLeteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan 
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuOavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitel-
laan runsaasL erilaisia vuorovaikutusLlanteita eri viesLntäkanavia hyödyntäen. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyOämään kieliLedon käsiOeitä oppimisensa tukena

S1 L1, L4

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aseOamaan tavoiOeita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesL ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen 

S2 L1, L3

T5 tukea oppilaan itsenäisyyOä ja taitoa soveltaa luovasL kielitaito-
aan sekä kehiOää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan 

S2 L1

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoiOelemaan monenlaisia jokapäiväisiä 
viesLntäLlanteita sekä toimimaan niissä aloiOeellisesL

S3 L4

T7 ohjata oppilasta olemaan akLivinen viesLntäLlanteessa sekä sy-
ventämään taitoaan käyOää kohdekielisiä viesLnnän keinoja, vakiin-
tuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaaLota

S3 L4

T8 ohjata oppilasta kiinniOämään huomiota kulOuurisesL sopivaan 
kielenkäyOöön viesLnnässä, johon liiOyy mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista

S3 L2

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan Letoa, ja ohjata käyOä-
mään tulkinnassa pääOelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuoOaa puheOa ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen sekä kiinniOäen huomiota myös keskeisiin ra-
kenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 L5
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Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 7 - 9  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Pelil-
lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-
tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntäkanavia ja -vä-
lineitä. Teksteistä hankitaan Letoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja 
itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 
avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja monikulOuurisuuteen koLkansainväli-
syyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä 
käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. ArvioinL kohdistuu kaikkiin 
tavoiOeisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen. KansainvälisesL hyväk-
syOyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Ar-
vioinnissa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.  

ArvioinL on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen avulla oppilaista autetaan tulemaan Letoisiksi omista tai-
doistaan ja kehiOämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyOämään oppimaansa erilaisissa viesLntäLlanteissa. 
Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOy-
viä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut vieraan kielen A-op-
pimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kielen 
A-oppimäärän valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehiOyy 
kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöar-
vioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Vieraan kielen A-oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
pää1yessä  
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Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa poh-
La opiskeltavan kielen asemaan 
liiOyviä arvoja ja ilmiöitä, ja an-
taa oppilaalle valmiuksia kehit-
tää kulOuurien välistä toiminta-
kykyään

S1 Kielten statuksiin liiOy-
vien kysymysten huo-
maaminen ja kulOuu-
rienvälinen toimintaky-
ky

Oppilas osaa pohLa opiskeltavan 
kielen asemaan liiOyviä ilmiöitä.

T2 kannustaa löytämään kiin-
nostavia kohdekielisiä toimin-
taympäristöjä, jotka laajentavat 
oppilaan maailmankuvaa

S1 Maailmankansalaisen 
taitojen kehiOyminen 
opiskeltavaa kieltä 
käyOämällä

Oppilas osaa tehdä havaintoja 
mahdollisuuksista oppia kohdekie-
lisissä toimintaympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan, millaisia säännönmukai-
suuksia kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan muis-
sa kielissä sekä käyOämään kie-
liLedon käsiOeitä oppimisensa 
tukena

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 
perusteella johtopäätöksiä kohde-
kielen säännönmukaisuuksista ja 
soveltaa johtopäätöksiään sekä 
verrata sitä, miten sama asia il-
maistaan jossakin muussa kieles-
sä. Oppilas tuntee kohdekielen 
keskeisiä kieliLedon käsiOeitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aseOa-
maan tavoiOeita, hyödyntä-
mään monipuolisia tapoja oppia 
kieliä ja arvioimaan oppimis-
taan itsenäisesL ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta myöntei-
seen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viesLn väliOyminen

S4 TavoiOeiden aseOami-
nen, oppimisen reflek-
toinL ja yhteistyö

Oppilas osaa aseOaa omia kiele-
nopiskelutavoiOeitaan ja arvioida 
opiskelutapojaan. Oppilas osaa 
toimia vuorovaikutusLlanteessa 
toisia kannustaen.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyOä 
ja taitoa soveltaa luovasL kieli-
taitoaan sekä kehiOää elinikäi-
sen kieltenopiskelun valmiuksi-
aan

S4 Elinikäisen kielenopis-
kelun valmiuksien ke-
hiOyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyOää kielitaitoaan myös koulun 
ulkopuolella ja osaa pohLa, miten 
hän voi käyOää taitoaan koulun 
päätyOyä. 

Kehi1yvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.2 
T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta harjoiOe-
lemaan monenlaisia jokapäiväi-
siä viesLntäLlanteita sekä toi-
mimaan niissä aloiOeellisesL 

S3 Vuorovaikutus erilaisis-
sa Llanteissa

Oppilas selviää jo kohtalaisesL 
monenlaisista jokapäiväisistä vies-
LntäLlanteista. Oppilas pystyy 
enenevässä määrin olemaan aloit-
teellinen viesLntäLlanteessa.
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T7 ohjata oppilasta olemaan 
akLivinen viesLntäLlanteessa 
sekä syventämään taitoaan 
käyOää kohdekielisiä viesLnnän 
keinoja, vakiintuneita fraaseja, 
kierto- ja täyteilmauksia ja muu-
ta kompensaaLota

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu enenevässä 
määrin viesLntään käyOäen tarvit-
taessa vakiosanontoja pyytäessään 
tarkennusta avainsanoista. Oppilas 
joutuu pyytämään toistoa tai sel-
vennystä silloin tällöin ja käyOää 
esim. lähikäsiteOä tai yleisempää 
käsiteOä, kun ei Ledä täsmällistä 
(koira/eläin tai talo/mökki) 

T8 ohjata oppilasta kiinniOä-
mään huomiota kulOuurisesL 
sopivaan kielenkäyOöön vies-
Lnnässä, johon liiOyy mielipi-
teiden ja asenteiden esiin tuo-
mista

S3 ViesLnnän kulOuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa käyOää kieltä yksin-
kertaisella tavalla kaikkein keskei-
simpiin tarkoituksiin, kuten Le-
donvaihtoon sekä mielipiteiden ja 
asenteiden asianmukaiseen ilmai-
semiseen. Oppilas pystyy keskus-
telemaan kohteliaasL käyOäen 
tavanomaisia ilmauksia ja perusta-
son viesLntäruLineja.

Kehi1yvä kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä

Taitotaso A2.2

T9 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia tulkita erilaisia tekstejä, 
myös selväpiirteisiä asiatekste-
jä, joista hankitaan Letoa, ja 
ohjata käyOämään tulkinnassa 
pääOelytaitoa ja keskeisen sisäl-
lön ymmärtämistä

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas pystyy seuraamaan hyvin 
summiOaisesL selväpiirteisen 
asiapuheen pääkohLa, tunnistaa 
usein ympärillään käytävän kes-
kustelun aiheen, ymmärtää pää-
asiat tuOua sanastoa sisältävästä 
yleiskielisestä teksLstä tai hitaasta 
puheesta. Oppilas osaa päätellä 
tuntemaOomien sanojen merki-
tyksiä asiayhteydestä.

Kehi1yvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia tuoOaa puheOa ja kir-
joitusta aihepiirejä laajentaen 
sekä kiinniOäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja ääntä-
misen perussääntöihin

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäi-
väisistä ja konkreegsista sekä it-
selleen tärkeistä asioista käyOäen 
yksinkertaisia lauseita ja konkreet-
Lsta sanastoa.  
Oppilas osaa helposL ennakoita-
van perussanaston ja monia kes-
keisimpiä rakenteita. Oppilas osaa 
soveltaa joitakin ääntämisen pe-
russääntöjä muissakin kuin harjoi-
telluissa ilmauksissa.
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Oppilaita rohkaistaan käyOämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Le-
donhankinnassa. Opetuksen tavoiOeena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavuteOujen taitojen syven-
tämisessä, kehiOää oppilaan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kult-
tuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyhteisöihin liiOyviä arvosidon-
naisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsiOelylle annetaan Llaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsi-
tellä myös koulun opetuskielellä  

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadiOu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kieli-
kohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehLi tällöin kielikohtaisen sovelluksen laaLmisesta näiden 
perusteiden pohjalta. Näissä perusteissa kuvaOu karOuvan kielitaidon taso 6. vuosiluokan lopussa ja perus-
opetuksen pääOövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa 
käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää lukuun oOamaOa englanLa, jossa arvosana kahdek-
san edellyOää perusopetuksen pääOövaiheessa kielitaidon eri osa-alueilla keskimäärin taitotasoa A2.1, joka 
on hieman korkeampi kuin muissa indoeurooppalaisissa ja eurooppalaisissa kielissä edellyteOy taitotaso. 
Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laaLi opetussuunnitel-
man noudaOaen näitä perusteita soveltuvin osin. KansainvälisesL hyväksyOyjä kielikohtaisia viitekehyksiä 
noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit). 

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 ohjata oppilasta hyödyntämään kieliLedon käsiOeitä ja tekemään 
johtopäätöksiä siitä, miten eri kielissä ilmaistaan samankaltaisia 
asioita ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuk-
sia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyOämään kieliLedon käsiOeitä oppimisensa tukena

S1 L1, L4

T2 edistää oppilaan taitoa pohLa opiskeltavan kielen asemaan liiOy-
viä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaille valmiuksia kehiOää kulOuu-
rienvälistä toimintakykyään 

S1 L2

Kielenopiskelutaidot

T3 rohkaista oppilasta aseOamaan tavoiOeita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesL ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen  

S2 L1, L3

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyt-
tää kohdekieltä omassa elämässään sekä käyOämään kieltä rohkeasL 
erilaisissa Llanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.

S2 L3, L4

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 järjestää oppilaalle Llaisuuksia harjoitella eri viesLntäkanavia 
käyOäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta 

S3 L4

T6 tukea oppilasta kielellisten viesLntästrategioiden käytössä S3 L2, L4

T7 auOaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyOöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan

S3 L2, L4
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Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Käytetään sellaisia kieliLedon käsiOeitä, jotka 
auOavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Tutustutaan kielen käyOöympäris-
töihin ja tärkeimpiin näkökohLin niiden maiden elämänmuodossa, joissa kyseistä kieltä puhutaan.  

S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä 
tehokkaasL ja opiskelumoLvaaLota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskente-
lyyn ja kriigseen Ledonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkais-
taan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoiOamiseen erilaisissa Llanteissa. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Sisäl-
töjä valiOaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden 
kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja 
opiskelussa tarviOavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitel-
laan runsaasL erilaisia vuorovaikutusLlanteita eri viesLntäkanavia hyödyntäen. ValiOaessa tekstejä ja aiheita 
otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maanLeteellinen levinneisyys ja asema. 

Vieraan kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 7 - 9  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Pelil-
lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-
tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntäkanavia ja -vä-
lineitä. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan 
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön moni-
kielisyyteen ja -kulOuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoi-
tella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kohdekieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuOuja ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T9 tarjota oppilaalle runsaasL Llaisuuksia harjoitella pienimuotoista 
puhumista ja kirjoiOamista erilaisista aiheista kiinniOäen huomiota 
myös ääntämiseen ja teksLn sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin

S3 L4, L5
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Oppilaan oppimisen arvioin0 vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. ArvioinL kohdistuu kaikkiin 
tavoiOeisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen KansainvälisesL hyväk-
syOyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Ar-
vioinnissa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.  

ArvioinL on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen avulla oppilaista autetaan tulemaan Letoisiksi omista tai-
doistaan ja kehiOämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyOämään oppimaansa erilaisissa viesLntäLlanteissa. 
Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOy-
viä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut vieraan kielen B1-
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kie-
len B1-oppimäärän valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 
kehiOyy kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päät-
töarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Vieraan kielen B1-oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitse-
maan, millaisia säännönmukai-
suuksia kohdekielessä on, mi-
ten samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyOä-
mään kieliLedon käsiOeitä op-
pimisensa tukena

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 
perusteella johtopäätöksiä koh-
dekielen säännönmukaisuuksista 
ja soveltaa johtopäätöksiään sekä 
verrata sitä, miten sama asia il-
maistaan jossakin muussa kieles-
sä. Oppilas tuntee kohdekielen 
keskeisiä kieliLedon käsiOeitä. 

T2 edistää oppilaan taitoa poh-
La opiskeltavan kielen ase-
maan liiOyviä arvoja ja ilmiöitä 
ja antaa oppilaille valmiuksia 
kehiOää kulOuurienvälistä toi-
mintakykyään

S1 Kielten statuksiin liiOy-
vien kysymysten huo-
maaminen ja kulOuu-
rienvälinen toimintaky-
ky

Oppilas osaa pohLa opiskeltavan 
kielen asemaan liiOyviä ilmiöitä, 
kuten kielen levinneisyyOä ja ar-
vostusta.

Kielenopiskelutaidot
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T3 rohkaista oppilasta aseOa-
maan tavoiOeita, hyödyntä-
mään monipuolisia tapoja op-
pia kieliä ja arvioimaan oppi-
mistaan itsenäisesL ja yhteis-
työssä sekä ohjata oppilasta 
myönteiseen vuorovaikutuk-
seen, jossa tärkeintä on viesLn 
väliOyminen

S2 TavoiOeiden aseOami-
nen, oppimisen reflek-
toinL ja yhteistyö  

Oppilas osaa aseOaa omia kie-
lenopiskelutavoiOeitaan ja ar-
vioida opiskelutapojaan. Oppi-
las osaa toimia vuorovaikutusL-
lanteessa toisia kannustaen.

T4 kannustaa ja ohjata oppilas-
ta huomaamaan mahdollisuuk-
sia käyOää kohdekieltä omassa 
elämässään sekä käyOämään 
kieltä rohkeasL erilaisissa Llan-
teissa koulussa ja koulun ulko-
puolella.

S2 Elinikäisen kielenopiske-
lun valmiuksien kehiOy-
minen

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyOää kielitaitoaan myös kou-
lun ulkopuolella ja osaa pohLa, 
miten hän voi käyOää taitoaan 
koulun päätyOyä. 

Kehi1yvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa 

Taitotaso A1.3

T5 järjestää oppilaalle Llai-
suuksia harjoitella eri viesLntä-
kanavia käyOäen suullista ja 
kirjallista vuorovaikutusta

S3 Vuorovaikutus erilaisissa 
Llanteissa 

Oppilas selviytyy monista ruLi-
ninomaisista viesLntäLlanteista  
tukeutuen joskus viesLntä-
kumppaniin. 

 

T6 tukea oppilasta kielellisten 
viesLntästrategioiden käytössä

ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu viesLntään, 
muOa tarvitsee vielä usein 
apukeinoja. Oppilas osaa rea-
goida suppein sanallisin il-
mauksin, pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), äännähdyksin, 
tai muunlaisella minimipalaut-
teella. Joutuu pyytämään sel-
vennystä tai toistoa hyvin 
usein.

T7 auOaa oppilasta laajenta-
maan kohteliaaseen kielen-
käyOöön kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan

ViesLnnän kulOuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa käyOää yleisimpiä 
kohteliaaseen kielenkäyOöön 
kuuluvia ilmauksia monissa ru-
Lininomaisissa sosiaalisissa 
Llanteissa.

Kehi1yvä kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä

Taitotaso A1.3

T8 rohkaista oppilasta tulkit-
semaan ikätasolleen sopivia ja 
itseään kiinnostavia puhuOuja 
ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertais-
ta, tuOua sanastoa ja ilmaisuja 
sisältävää kirjoiteOua teksLä ja 
hidasta puheOa asiayhteyden 
tukemana. Oppilas pystyy löy-
tämään tarvitsemansa yksin-
kertaisen Ledon lyhyestä teks-
Lstä.
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VIERAS KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 
Valinnaisen B2-kielen 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 käyOämään aiemmin hankkimaansa Letoa ja taitoa oppimisensa tukena. Oppilasta rohkaistaan 
käyOämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Ledonhankinnassa. Opetuk-
sen tavoiOeena on kehiOää oppilaan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaito-
jaan. KulOuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyhteisöihin liiOyviä 
arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsiOelylle annetaan Llaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voi-
daan käsitellä myös koulun opetuskielellä.  

Perusteissa kuvaOu kehiOyvän kielitaidon taso perusopetuksen pääOövaiheessa soveltuu parhaiten indoeu-
rooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestel-
mää. Muihin kieliin opetuksen järjestäjä laaLi opetussuunnitelman noudaOaen näitä perusteita soveltuvin 
osin. KansainvälisesL hyväksyOyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalais-
ten kielten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit). Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialais-
ten oppimiskokonaisuuksien opetukseen. Oppilaita rohkaistaan Ledon hakuun opeteOavalla kielellä eri op-
piaineissa.  

Vieraan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoi1eet  

Kehi1yvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

Taitotaso A1.3

T9 tarjota oppilaalle runsaasL 
Llaisuuksia harjoitella pieni-
muotoista puhumista ja kirjoit-
tamista erilaisista aiheista kiin-
niOäen huomiota myös ääntä-
miseen ja teksLn sisällön kan-
nalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 TeksLen tuoOamistaidot Oppilas osaa rajallisen määrän 
lyhyitä, ulkoa opeteltuja il-
mauksia, keskeistä sanastoa ja 
perustason lauserakenteita ja 
pystyy kertomaan arkisista ja 
itselleen tärkeistä asioista käyt-
täen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 
kirjoiOamaan yksinkertaisia 
viestejä. Oppilas ääntää harjoi-
tellut ilmaisut ymmärreOäväsL.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 auOaa oppilasta hahmoOamaan uuden opiskeltavan kielen suhde  
aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielia-
lueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea 
oppilaan kielellisen pääOelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden 
kehiOymistä

S1 L1, L2, L4

Kielenopiskelutaidot
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Vieraan kielen B2-oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat 
opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka eroOavat sitä tai tekevät siitä tunnisteOavan aiemmin opitun 
perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taus-
taan, etsitään oppilaita kiinnostavaa Letoa kielialueen kulOuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdolli-
sia kyseiseen kieleen ja kulOuuriin liiOyviä ennakko-oletuksia. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi 
käyOää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoiOeita, opetellaan anta-
maan ja vastaanoOamaan palauteOa. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Vali-
taan erilaisia kielenkäyOötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa Llanteissa. Tarpeen mu-
kaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyOöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiire-
jä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoiOamaan koh-
dekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja 
vapaa-ajan vieOo sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. ValiOaessa teks-
tejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maanLeteellinen levinneisyys ja asema. 
Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaaLota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään 
luontevasL. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneegsen tarkekirjoituksen merkkejä sekä 
tuoOamaan tarviOavia kirjoitusmerkkejä.  

Vieraan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet  

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana eli-
nikäistä oppimista ja oman kielivarannon karOumista, ohjata oppilas-
ta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja op-
pia kieliä ja kannustaa häntä käyOämään vähäistäkin taitoaan myös 
oppitunLen ulkopuolella 

S2 L3

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3 järjestää oppilaalle Llaisuuksia harjoitella eri viesLntäkanavia 
käyOäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta 

S3 L4

T4 tukea oppilasta kielellisten viesLntästrategioiden käytössä S3 L4

T5 auOaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyOöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuOuja ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T7 tarjota oppilaalle runsaasL Llaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa pienimuotoista puhumista ja kirjoiOamista kiinniOäen huomiota 
myös ääntämiseen ja teksLn sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin

S3 L5
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TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Pelil-
lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-
tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntäkanavia ja -vä-
lineitä. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan 
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön moni-
kielisyyteen ja -kulOuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoi-
tella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä 

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. ArvioinL kohdistuu kaikkiin 
tavoiOeisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen. KansainvälisesL hyväk-
syOyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Ar-
vioinnissa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.  

ArvioinL on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen avulla oppilaita autetaan tulemaan Letoisiksi omista taidois-
taan ja kehiOämään niitä. Heitä rohkaistaan käyOämään oppimaansa erilaisissa viesLntäLlanteissa.  Moni-
puolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOyviä 
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut vieraan kielen B2-
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kie-
len B2-oppimäärän valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 
kehiOyy kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päät-
töarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Vieraan kielen B2-oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen ja kieli0etoisuuteen
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T1 auOaa oppilasta hahmoOa-
maan uuden opiskeltavan kielen 
suhde aiemmin opiskelemiinsa 
kieliin, tutustumaan kyseisen 
kielen kielialueeseen ja elä-
mänmuodon / joihinkin keskei-
siin piirteisiin sekä tukea oppi-
laan kielellisen pääOelykyvyn, 
uteliaisuuden ja monikielisyy-
den kehiOymistä

S1 Opiskeltavan kielen 
aseman, keskeisten 
erityispiirteiden ja kie-
lialueen hahmoOami-
nen

Oppilas tuntee opiskeltavan kielen 
asemaa maailman kielten joukossa 
ja keskeisimpiä kielen erityispiirtei-
tä. 
Oppilas osaa luonnehLa joitakin 
opiskeltavan kielen kielialueen 
kulOuurisia ja muita ilmiöitä.

Kielenopiskelutaidot

T2 rohkaista oppilasta näke-
mään opiskeltavan kielen taito 
osana elinikäistä oppimista ja 
oman kielivarannon karOumis-
ta, ohjata oppilasta löytämään 
itselleen ja ikäkaudelleen par-
haiten sopivia tapoja oppia kie-
liä sekä kannustaa häntä käyt-
tämään vähäistäkin taitoaan 
myös oppitunLen ulkopuolella

S2 TavoiOeiden aseOami-
nen, oppimisen reflek-
toinL ja yhteistyö  

Oppilas osaa arvioida omia kiele-
nopiskelutavoiOeitaan ja opiskelu-
tapojaan. Oppilas huomaa, mihin 
hän voi käyOää kielitaitoaan myös 
koulun ulkopuolella ja osaa pohLa, 
miten hän voi käyOää taitoaan kou-
lun päätyOyä.

Kehi1yvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa

S3 Taitotaso A1.3 

T3 järjestää oppilaalle Llaisuuk-
sia harjoitella eri viesLntäkana-
via käyOäen suullista ja kirjallis-
ta vuorovaikutusta

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa Llanteissa 

Oppilas selviytyy monista ruLinin-
omaisista viesLntäLlanteista tukeu-
tuen joskus viesLntäkumppaniin. 

T4 tukea oppilasta kielellisten 
viesLntästrategioiden käytössä

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu viesLntään, mut-
ta tarvitsee vielä usein apukeinoja. 
Oppilas osaa reagoida suppein sa-
nallisin ilmauksin, pienin elein 
(esim. nyökkäämällä), äännähdyk-
sin, tai muunlaisella minimipalaut-
teella. Oppilas joutuu pyytämään 
selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T5 auOaa oppilasta laajenta-
maan kohteliaaseen kielenkäyt-
töön kuuluvien ilmausten tun-
temustaan

S3 ViesLnnän kulOuuri-
nen sopivuus

Oppilas osaa käyOää yleisimpiä 
kohteliaaseen kielenkäyOöön kuu-
luvia ilmauksia monissa ruLinin-
omaisissa sosiaalisissa Llanteissa.

Kehi1yvä kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä

Taitotaso A1.3 

T6 rohkaista oppilasta tulkitse-
maan ikätasolleen sopivia ja 
itseään kiinnostavia puhuOuja 
ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertaista, 
tuOua sanastoa ja ilmaisuja sisältä-
vää kirjoiteOua teksLä ja hidasta 
puheOa asiayhteyden tukemana. 
Oppilas pystyy löytämään tarvit-
semansa yksinkertaisen Ledon ly-
hyestä teksLstä.



 659

SAAMEN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

Oppilaita rohkaistaan käyOämään saamen kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Ledonhankinnassa. 
Opetuksen tavoiOeena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavuteOujen taitojen syventämisessä, kehiOää 
oppilaan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. KulOuurisen moninai-
suuden ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyhteisöihin liiOyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. 
Myös tunteiden käsiOelylle annetaan Llaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun 
opetuskielellä. 
  
Nämä ovat yleiset saamen kielen opetuksen perusteet. Opetuksen järjestäjä laaLi näiden perusteiden mu-
kaan paikallisen sovelluksen pohjoissaameen, inarinsaameen tai kolOasaameen. 

Saamen kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien ope-
tukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan Ledonhakuun saamen kielellä eri oppiaineissa. 

Saamen kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Kehi1yvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

Taitotaso A1.2 

T7 tarjota oppilaalle runsaasL 
Llaisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoiOamista kiinnit-
täen huomiota myös ääntämi-
seen ja teksLn sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin 
tutuista ja itselleen tärkeistä asiois-
ta käyOäen suppeaa ilmaisuvaras-
toa ja kirjoiOaa muutaman lyhyen 
lauseen harjoitelluista aiheista..  
Oppilas ääntää useimmat harjoitel-
lut ilmaisut ymmärreOäväsL. Oppi-
las osaa hyvin suppean perussa-
naston, muutaman Llannesidon-
naisen ilmauksen ja peruskieliopin 
aineksia.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohLa saamen kielen asemaan alkupe-
räiskansan kielenä liiOyviä arvoja ja ilmiöitä sekä vahvistaa oppilaan 
taitoa ja halukkuuOa toimia saamenkielisissä ja saamelaiskulOuuria 
vaalivissa ympäristöissä

S1 L1, L2

T2 kannustaa oppilasta löytämään mahdollisuuksia käyOää saamen 
kieltä erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä ja löytää itse-
ään kiinnostavia saamelaiskulOuurin ja saamelaisen elämänmuodon 
sisältöjä ja ilmiöitä

S1 L2, L7
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Saamen kielen A-oppimäärän opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja 
toimintatapoja, jotka rohkaisevat tutustumaan saamelaiskulOuurin eri ilmiöihin. Käytetään sellaisia kieliLe-
don käsiOeitä, jotka auOavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja saamen kielen opiskelussa. Perehdy-
tään yksilön kielellisiin oikeuksiin. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin moni-
puolista käyOöä, sanastojen käyOöä, kokonaisuuksien hahmoOamista, ryhmiOelyä ja Ledon hakemista. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Sisäl-
töjä yhdessä valiOaessa näkökulmana ovat ajankohtaisuus sekä nuoren toiminta saamenkielisissä yhteisöis-
sä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten 
työelämässä ja opiskelussa tarviOavaan kielitaitoon.  Valitaan erilaisia kielenkäyOötarkoituksia. Sanastoa ja 
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuOavista teksteistä. Ha-
vainnoidaan ja harjoitellaan runsaasL ääntämistä ja puhumista sekä erilaisia vuorovaikutusLlanteita eri vies-
Lntäkanavia hyödyntäen.  

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
saamen kielessä on ja miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielis-
sä sekä käyOämään kieliLedon käsiOeitä oppimisensa tukena

S1 L1, L4

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aseOamaan tavoiOeita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesL ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen

S2 L1, L3, L7

T5 tukea oppilaan itsenäisyyOä ja taitoa soveltaa luovasL kielitaito-
aan sekä kehiOää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S2 L1

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoiOelemaan monenlaisia jokapäiväisiä 
viesLntäLlanteita sekä toimimaan niissä aloiOeellisesL

S3 L4

T7 ohjata oppilasta olemaan akLivisia viesLntäLlanteessa sekä sy-
ventämään taitoaan käyOää saamenkielisiä viesLnnän keinoja, va-
kiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaa-
Lota

S3 L4

T8 ohjata oppilasta kiinniOämään huomiota kulOuurisesL sopivaan 
kielenkäyOöön viesLnnässä, johon liiOyy mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista

S3 L2

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan Letoa, ja ohjata käyOä-
mään tulkinnassa pääOelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuoOaa puheOa ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja kiinniOäen huomiota myös keskeisiin raken-
teisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 L4, L3, L5
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Saamen kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 7 - 9  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Pelil-
lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-
tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntäkanavia ja -vä-
lineitä. Teksteistä hankitaan Letoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja 
itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 
avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulOuurisuuteen koLkansainvälisyyden 
avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Saamen kieltä käyte-
tään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki Saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai saamen kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 Saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. ArvioinL kohdistuu kaikkiin 
tavoiOeisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadiOuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä 
voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.  

ArvioinL on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen avulla oppilaita autetaan tulemaan Letoisiksi omista taidois-
taan ja kehiOämään niitä. Heitä rohkaistaan käyOämään oppimaansa erilaisissa viesLntäLlanteissa. Moni-
puolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOyviä 
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut saamen kielen A-
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso saamen kie-
len A-oppimäärän valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla ke-
hiOyy kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOö-
arvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Saamen kielen A-oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen



 662

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen 
ja kieli0etoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa poh-
La saamen kielen asemaan al-
kuperäiskansan kielenä liiOyviä 
arvoja ja ilmiöitä sekä vahvistaa 
oppilaan taitoa ja halukkuuOa 
toimia saamenkielisissä ja saa-
melaiskulOuuria vaalivissa ym-
päristöissä

S1 Kielten statuksiin liiOy-
vien kysymysten  
huomaaminen ja kult-
tuurienvälinen toimin-
takyky

Oppilas Letää, eOä maailma on 
kielellisesL ja kulOuurisesL moni-
muotoinen ja eOä jokaisella on 
oikeus käyOää ja kehiOää omaa 
kieltään. Oppilaalla on käsitys 
saamen kielten asemasta alkupe-
räiskansan kielinä. 

T2 kannustaa oppilasta löytä-
mään mahdollisuuksia käyOää 
saamen kieltä erilaisissa yhtei-
söissä ja toimintaympäristöissä 
ja löytää itseään kiinnostavia 
saamelaiskulOuurin ja saame-
laisen elämänmuodon sisältöjä 
ja ilmiöitä  

S1 Saamen kielen taidon 
hyödyntäminen 

Oppilas osaa kertoa, missä saamen 
kielen taitoa voi hyödyntää. 

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan, millaisia säännönmukai-
suuksia saamen kielessä on, 
miten samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyOämään 
kieliLedon käsiOeitä oppimisen-
sa tukena

S1 Kielellinen pääOely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 
perusteella johtopäätöksiä saamen 
kielen säännönmukaisuuksista ja 
soveltaa johtopäätöksiään sekä 
verrata sitä, miten sama asia il-
maistaan jossakin muussa kielessä. 
Oppilas tuntee saamen kielen kes-
keisiä kieliLedon käsiOeitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aseOa-
maan tavoiOeita, hyödyntä-
mään monipuolisia tapoja oppia 
kieliä ja arvioimaan oppimis-
taan itsenäisesL ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta myöntei-
seen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viesLn väliOyminen

S2 TavoiOeiden aseOami-
nen, oppimisen reflek-
toinL ja yhteistyö

Oppilas osaa aseOaa omia kiele-
nopiskelutavoiOeitaan ja arvioida 
opiskelutapojaan. Oppilas osaa 
toimia vuorovaikutusLlanteessa 
toisia kannustaen.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyOä 
ja taitoa soveltaa luovasL kieli-
taitoaan sekä kehiOää elinikäi-
sen kieltenopiskelun valmiuksia

S2 Elinikäisen kielenopis-
kelun valmiuksien ke-
hiOyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyOää saamentaitoaan myös kou-
lun ulkopuolella ja osaa pohLa, 
miten hän voi käyOää taitoaan 
koulun päätyOyä. 

Kehi1yvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.2 
T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta harjoiOe-
lemaan monenlaisia jokapäiväi-
siä viesLntäLlanteita sekä toi-
mimaan niissä aloiOeellisesL 

S3 Vuorovaikutus erilaisis-
sa Llanteissa

Oppilas selviää jo kohtalaisesL 
monenlaisista jokapäiväisistä vies-
LntäLlanteista. Oppilas pystyy 
enenevässä määrin olemaan aloit-
teellinen viesLntäLlanteessa. 
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SAAMEN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

T7 ohjata oppilasta olemaan 
akLivinen viesLntäLlanteessa 
sekä syventämään taitoaan 
käyOää saamenkielisiä viesLn-
nän keinoja, vakiintuneita fraa-
seja, kierto- ja täyteilmauksia ja 
muuta kompensaaLota

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu enenevässä 
määrin viesLntään ja käyOää tar-
viOaessa vakiosanontoja pyytäes-
sään tarkennusta avainsanoista. 
Oppilas joutuu pyytämään toistoa 
tai selvennystä silloin tällöin ja 
käyOää esim. lähikäsiteOä tai ylei-
sempää käsiteOä, kun ei Ledä 
täsmällistä (koira/eläin tai talo/
mökki)

T8 ohjata oppilasta kiinniOä-
mään huomiota kulOuurisesL 
sopivaan kielenkäyOöön vies-
Lnnässä, johon liiOyy mielipi-
teiden ja asenteiden esiin tuo-
mista

S3 ViesLnnän kulOuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa käyOää kieltä yksin-
kertaisella tavalla kaikkein keskei-
simpiin tarkoituksiin, kuten Le-
donvaihtoon sekä mielipiteiden ja 
asenteiden asianmukaiseen ilmai-
semiseen. Oppilas pystyy keskuste-
lemaan kohteliaasL käyOäen ta-
vanomaisia ilmauksia ja perusta-
son viesLntäruLineja.

Kehi1yvä kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä

Taitotaso A2.2

T9 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia tulkita erilaisia tekstejä, 
myös selväpiirteisiä asiatekste-
jä, joista hankitaan Letoa, ja 
ohjata käyOämään tulkinnassa 
pääOelytaitoa ja keskeisen sisäl-
lön ymmärtämistä

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas pystyy seuraamaan hyvin 
summiOaisesL selväpiirteisen 
asiapuheen pääkohLa, tunnistaa 
usein ympärillään käytävän keskus-
telun aiheen ja ymmärtää pääasiat 
tuOua sanastoa sisältävästä yleis-
kielisestä teksLstä tai hitaasta pu-
heesta. Oppilas osaa päätellä tun-
temaOomien sanojen merkityksiä 
asiayhteydestä.

Kehi1yvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 
tarjota oppilaalle mahdollisuuk-
sia tuoOaa puheOa ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja kiinnit-
täen huomiota myös keskeisiin 
rakenteisiin ja ääntämisen pe-
russääntöihin

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäi-
väisistä ja konkreegsista sekä it-
selleen tärkeistä asioista käyOäen 
yksinkertaisia lauseita ja konkreet-
Lsta sanastoa.  
Oppilas osaa helposL ennakoita-
van perussanaston ja monia kes-
keisimpiä rakenteita. Oppilas osaa 
soveltaa joitakin ääntämisen pe-
russääntöjä muissakin kuin harjoi-
telluissa ilmauksissa.
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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 käyOämään aiemmin hankkimaansa Letoa ja taitoa oppimisensa tukena. Oppilaita rohkaistaan 
käyOämään saamen kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Ledonhankinnassa. Opetuksen tavoiOeena 
on kehiOää oppilaan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. KulOuurisen 
moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyhteisöihin liiOyviä arvosidonnaisia il-
miöitä. Myös tunteiden käsiOelylle annetaan Llaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös 
koulun opetuskielellä. Opetusta voidaan integroida muiden oppiaineiden opetukseen ja monialaisiin oppi-
miskokonaisuuksiin. Oppilaita rohkaistaan Ledonhakuun saamen kielellä eri oppiaineissa. 

Saamen kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoi1eet  

Saamen kielen B2-oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 auOaa oppilasta hahmoOamaan opiskelemansa saamen kielen 
suhde muihin saamen kieliin, suomen kieleen sekä hänen aiemmin 
opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan saamen kielten puhuma-aluei-
siin, saamelaisalueeseen sekä joihinkin saamelaiskulOuurin ja saa-
melaisen elämänmuodon keskeisiin piirteisiin 

S1 L1, L2, L4

Kielenopiskelutaidot

T2 rohkaista oppilasta näkemään saamen kielen taito osana elinikäis-
tä oppimista ja oman kielivarannon karOumista, ohjata häntä löytä-
mään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä 
ja kannustaa häntä käyOämään vähäistäkin taitoaan myös oppitun-
Len ulkopuolella 

S2 L3

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3 järjestää oppilaalle Llaisuuksia harjoitella eri viesLntäkanavia 
käyOäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta 

S3 L4

T4 tukea oppilasta kielellisten viesLntästrategioiden käytössä S3 S4

T5 auOaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyOöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan

S3 S4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuOuja ja kirjoiteOuja tekstejä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T7 tarjota oppilaalle runsaasL Llaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa pienimuotoista puhumista ja kirjoiOamista kiinniOäen huomiota 
myös ääntämiseen ja teksLn sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin

S3 L5
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S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat 
saamen kielelle luonteenomaisia ja jotka eroOavat sitä tai tekevät siitä tunnisteOavan aiemmin opitun pe-
rusteella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan saamen kielen levinneisyyden 
historialliseen taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa Letoa kielialueen kulOuurisista ja muista ilmiöistä. 
Pohditaan mahdollisia saamen kieleen ja kulOuuriin liiOyviä ennakko-oletuksia. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten saamen kielen oppimista, mihin saamen 
kieltä voi käyOää ja mistä löytyy kiinnostavaa saamenkielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoiOeita, opetel-
laan antamaan ja vastaanoOamaan palauteOa. 

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuo1aa tekstejä: Vali-
taan erilaisia kielenkäyOötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa Llanteissa.  Tarpeen mu-
kaan voidaan opiskella myös muodollisempaa kielenkäyOöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön 
aihepiirejä näkökulmana minä, muut ja saamelaisuus. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kir-
joiOamaan saamen kieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, 
harrastukset ja vapaa-ajan vieOo sekä elämä saamenkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdes-
sä. Havainnoidaan saamen kielen rytmiä, intonaaLota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan 
ääntämään luontevasL. Opetellaan tarpeen mukaan foneegsia tarkekirjoitusmerkkejä ja graafisia kir-
joitusmerkkejä.  

Saamen kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi opeOajat tekevät yhteistyötä. Pelilli-
syyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitel-
lä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntäkanavia ja -väli-
neitä. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan Eu-
rooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikie-
lisyyteen ja -kulOuurisuuteen koLkansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella 
kansainvälistä yhteydenpitoa. Saamen kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki Saamen kielen B2-oppimäärässä 

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Runsas viesLnnällinen harjoiOelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehiOymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilail-
le, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, eOä se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai saamen kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 Saamen kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9  

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoiOeisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon 
kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laa-
diOuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyOää esimerkiksi Eurooppalaista kieli-
salkkua. ArvioinL on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painoOaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen avulla oppilaita autetaan tulemaan Letoisiksi omis-
ta taidoistaan ja kehiOämään niitä. Heitä rohkaistaan käyOämään oppimaansa erilaisissa viesLntäLlanteissa. 
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Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liiOy-
viä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat. 

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut saamen kielen B2-
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso saamen kie-
len B2-oppimäärän valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 
kehiOyy kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päät-
töarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Saamen kielen B2-oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninai-
suuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 auOaa oppilasta hahmoOa-
maan opiskelemansa saamen 
kielen suhde muihin saamen 
kieliin, suomen kieleen sekä 
hänen aiemmin opiskelemiinsa 
kieliin, tutustumaan saamen 
kielten puhuma-alueisiin, saa-
melaisalueeseen sekä joihinkin 
saamelaiskulOuurin ja saame-
laisen elämänmuodon keskei-
siin piirteisiin

S1 Opiskeltavan kielen 
aseman, keskeisten 
erityispiirteiden ja kie-
lialueen hahmoOami-
nen

Oppilas tuntee saamen kielten ase-
maa maailman kielten joukossa ja 
niiden keskeisimpiä erityispiirteitä. 
Oppilas osaa luonnehLa joitakin 
saamelaisen elämänmuodon ja 
saamelaiskulOuurin ilmiöitä.

Kielenopiskelutaidot

T2 rohkaista oppilasta näke-
mään saamen kielen taito osa-
na elinikäistä oppimista ja 
oman kielivarannon karOumis-
ta, ohjata häntä löytämään it-
selleen ja ikäkaudelleen parhai-
ten sopivia tapoja oppia kieliä 
ja kannustaa häntä käyOämään 
vähäistäkin taitoaan myös oppi-
tunLen ulkopuolella

S2 TavoiOeiden aseOami-
nen, oppimisen reflek-
toinL ja yhteistyö  

Oppilas osaa arvioida omia kieleno-
piskelutavoiOeitaan ja opiskelutapo-
jaan. Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyOää saamen taitoaan myös kou-
lun ulkopuolella ja osaa pohLa, mi-
ten hän voi käyOää taitoaan koulun 
päätyOyä.

Kehi1yvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A1.3 

T3 järjestää oppilaalle Llaisuuk-
sia harjoitella eri viesLntäkana-
via käyOäen suullista ja kirjallis-
ta vuorovaikutusta

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa Llanteissa, 

Oppilas selviytyy monista ruLinin-
omaisista viesLntäLlanteista tukeu-
tuen joskus viesLntäkumppaniin. 
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LATINAN KIELI, VALINNAINEN B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 

Valinnaisen laLnan opetuksen kesto vaihtelee. Nämä perusteet on kirjoiteOu B2-laajuiselle oppimäärälle. 
Valinnainen laLna voi olla oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla 
on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyOämään aiemmin hankkimaansa Letoa ja taitoa 
oppimisensa tukena. Oppilaita rohkaistaan käyOämään monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja Ledonhan-
kinnassa. Opetuksen tavoiOeena on kehiOää oppilaan kielellistä pääOelykykyä ja samalla edistää hänen kie-
lenopiskelutaitojaan. KulOuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohLmalla erilaisia kieliyh-
teisöihin liiOyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsiOelylle annetaan Llaa, ja tarpeen mukaan 
vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä. 

T4 tukea oppilasta kielellisten 
viesLntästrategioiden käytössä

S3 ViesLntästrategioiden 
käyOö

Oppilas osallistuu viesLntään, muOa 
tarvitsee vielä usein apukeinoja. 
Oppilas osaa reagoida suppein sa-
nallisin ilmauksin, pienin elein 
(esim. nyökkäämällä), äännähdyk-
sin, tai muunlaisella minimipalaut-
teella. Oppilas joutuu pyytämään 
selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T5 auOaa oppilasta laajenta-
maan kohteliaaseen kielenkäyt-
töön kuuluvien ilmausten tun-
temustaan

S3 ViesLnnän kulOuuri-
nen sopivuus

Oppilas osaa käyOää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielenkäyOöön kuuluvia 
ilmauksia monissa ruLininomaisissa 
sosiaalisissa Llanteissa.

Kehi1yvä kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä

Taitotaso A1.3 

T6 rohkaista oppilasta tulkit-
semaan ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnostavia pu-
huOuja ja kirjoiteOuja tekste-
jä

S3 TeksLen tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertaista, 
tuOua sanastoa ja ilmaisuja sisältä-
vää kirjoiteOua teksLä ja hidasta 
puheOa asiayhteyden tukemana. 
Oppilas pystyy löytämään tarvitse-
mansa yksinkertaisen Ledon lyhyes-
tä teksLstä.

Kehi1yvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä

Taitotaso A1.2 

T7 tarjota oppilaalle runsaasL 
Llaisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoiOamista kiinnit-
täen huomiota myös ääntämi-
seen ja teksLn sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin

S3 TeksLen tuoOamistai-
dot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin 
tutuista ja itselleen tärkeistä asioista 
käyOäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 
kirjoiOaa muutaman lyhyen lauseen 
harjoitelluista aiheista. Oppilas ään-
tää useimmat harjoitellut ilmaisut 
ymmärreOäväsL. Oppilas osaa hyvin 
suppean perussanaston, muutaman 
Llannesidonnaisen ilmauksen ja 
peruskieliopin aineksia.
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La0nan B2-oppimäärän opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 
  

La0nan B2-oppimäärän tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen: Perehdytään laLnan asemaan muiden kielten 
ja aiemmin opiskeltujen kielten joukossa sekä verrataan laLnaa muihin eurooppalaisiin kieliin. Tutustutaan 
laLnan kielen ja anLikin Rooman historian keskeisiin piirteisiin ja henkilöihin, tarkastellaan laLnan asemaa 
eri Leteenalojen sanastossa, tutustutaan joihinkin laLnan kieleen liiOyviin sivistyssanoihin ja lentäviin 
lauseisiin. 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuuteen ja kieli0etoisuuteen

T1 ohjata oppilasta jäsentämään käsitystään osaamiensa kielten kes-
kinäisestä suhteesta sekä ymmärtämään laLnan merkitys eurooppa-
laisena kielenä ja romaanisten kielten pohjana 

S1 L1, L2, L4

T2 auOaa oppilasta tunnistamaan ja ymmärtämään laLnan ja anLikin 
kulOuuriin liiOyviä ilmiöitä ja niiden vaikutuksia läpi keskiajan nyky-
päivään asL

S1 L1, L2

Kielenopiskelutaidot

T3 rohkaista oppilasta aseOamaan tavoiOeita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesL ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viesLn väliOyminen.

S2 L3

T4 tukea oppilaan itsenäisyyOä ja taitoa soveltaa luovasL kielitaito-
aan sekä kehiOää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S2 L1, L4

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 opastaa oppilas tutustumaan laLnan muoto- ja lauseopin pääpiir-
teisiin, keskeiseen sanastoon ja ääntämisen periaaOeisiin sekä jäsen-
telemään opiOavaa kieliainesta 

S3 L4

T6 tarjota oppilaalle Llaisuuksia harjoitella pienimuotoista suullista 
ja kirjallista viesLntää laLnan kielelle tyypillisissä asiayhteyksissä

S3 L4

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T7 rohkaista oppilasta oOamaan selvää Llanneyhteyden avulla hel-
posL ennakoitavasta puheesta tai kirjoitetusta teksLstä

S3 L5, L7

Kehi1yvä kielitaito, taito tuo1aa tekstejä

T8 tarjota oppilaalle Llaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumis-
ta ja kirjoiOamista kiinniOäen huomiota myös ääntämiseen ja teksLn 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 L5
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S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erityisesL laLnaan soveltuvia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja 
oppimisympäristöjä tehokkaasL ja opiskelumoLvaaLota vahvistavalla tavalla. Käytetään pitkäjänteiseen 
työskentelyyn, kriigseen Ledonhankintaan ja monipuoliseen yhteistyöhön ohjaavia toimintatapoja.  

S3 Kehi1yvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita ja tuo1aa tekstejä: Valitaan tekstejä, 
jotka tutustuOavat oppilaita laLnan muoto- ja lauseopin perusasioihin.   Harjoitellaan ääntämistä, sanapai-
noa sekä oikeinkirjoitusta. Valitaan oppilaita kiinnostavia laLnaan ja anLikin kulOuuriin liiOyviä kielenkäytön 
aihepiirejä ja käytetään monenlaisia tekstejä.  

La0nan B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet  

TavoiOeena on, eOä kielenkäyOö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-
listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-
töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoiOeiden saavuOamiseksi tarvitaan opeOajien yhteistyötä. Pelil-
lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-
tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesL eri oppimisympäristöjä, viesLntäkanavia ja -vä-
lineitä. Oppilaita ohjataan akLiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun oOoon omasta oppimisestaan. 
LaLnaa käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki La0nan B2-oppimäärässä 

Oppilaita ohjataan käyOämään kielitaitoaan rohkeasL. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita 
koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liiOyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suun-
nitellaan niin, eOä se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville oppilaille. 

La0nan B2-oppimäärän arvioin0 oppiaineessa  

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoiOeisiin. Arvoinnissa otetaan huomioon 
kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvioinL perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laa-
diOuun suomalaiseen sovellukseen.  

ArvioinL on monipuolista. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palauOeen avulla oppilaista autetaan tule-
maan Letoisiksi omista taidoistaan ja kehiOämään niitä. Heitä rohkaistaan käyOämään oppimaansa erilaisis-
sa viesLntäLlanteissa. Monipuolinen arvioinL tarjoaa mahdollisuuksia osoiOaa osaamistaan myös oppilaille, 
joilla on kieleen liiOyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesL erilaiset lähtökohdat.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut laLnan kielen B2-
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso laLnan kie-
len B2-oppimäärän valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 
kehiOyy kumuloituvasL. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päät-
töarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

La0nan B2-oppimäärän pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päät-
tyessä  
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Opetuksen tavoiOeet Sisältö-
alueet

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kul1uuriseen moninaisuu-
teen ja kieli0etoisuuteen

T1 ohjata oppilasta jäsentämään 
käsitystään osaamiensa kielten kes-
kinäisestä suhteesta sekä ymmärtä-
mään laLnan merkitys eurooppalai-
sena kielenä ja romaanisten kielten 
pohjana 

S1 LaLnan kielen 
aseman, keskeis-
ten erityispiirtei-
den ja kielialueen 
tunteminen

Oppilas osaa kuvata laLnan asemaa 
maailman kielten joukossa ja sen 
keskeisimpiä erityispiirteitä. 

T2 auOaa oppilasta tunnistamaan ja 
ymmärtämään laLnan kieleen ja an-
Likin kulOuuriin liiOyviä ilmiöitä ja 
niiden vaikutuksia läpi keskiajan ny-
kypäivään asL

S1 AnLikin kulOuu-
rin merkityksen 
hahmoOaminen

Oppilas osaa kuvata joitakin anLi-
kin kulOuurin ilmiöitä ja niiden 
vaikutuksia nykypäivään.

Kielenopiskelutaidot

T3 rohkaista oppilasta aseOamaan 
tavoiOeita, hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesL ja yhteis-
työssä sekä ohjata oppilasta myön-
teiseen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viesLn väliOyminen

S2 TavoiOeiden aset-
taminen, oppimi-
sen reflektoinL ja 
yhteistyö  

Oppilas osaa aseOaa tavoiOeita 
opiskelulleen. Oppilas osoiOaa yh-
teistyökykyä kielten opiskelussaan.  

   

T4 tukea oppilaan itsenäisyyOä ja 
taitoa soveltaa luovasL kielitaitoaan 
sekä kehiOää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan

S2 Elinikäisen kiele-
nopiskelun val-
miuksien kehiOy-
minen

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyOää laLnan taitoaan myös kou-
lun ulkopuolella ja osaa pohLa, mi-
ten hän voi käyOää taitoaan koulun 
päätyOyä. 

Kehi1yvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa

T5 opastaa oppilas tutustumaan la-
Lnan muoto- ja lauseopin pääpiirtei-
siin, keskeiseen sanastoon ja ääntä-
misen periaaOeisiin sekä jäsentele-
mään opiOavaa kieliainesta 

S3 KieliLedon muo-
dostuminen

Oppilas osoiOaa osaavansa keskei-
siä asioita laLnan muoto- ja 
lauseopista, tuntee kielen keskeis-
tä sanastoa ja ääntämisen pää-
säännöt

T6 tarjota oppilaalle Llaisuuksia har-
joitella pienimuotoista suullista ja 
kirjallista viesLntää laLnan kielelle 
tyypillisissä asiayhteyksissä

S3 Taito käyOää kiel-
tä erilaisissa Llan-
teissa

Oppilas selviytyy kielenkäyOöLlan-
teista, jotka liiOyvät tuOuihin aihei-
siin ja joissa hyödynnetään tuOua 
sanastoa ja vakiintuneita ilmauksia. 

Kehi1yvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä



 671

15.4.4 MATEMATIIKKA  
Oppiaineen tehtävä 

MatemaLikan opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaagsta 
ajaOelua. Opetus luo pohjan matemaagsten käsiOeiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehiOää oppi-
laiden kykyä käsitellä Letoa ja ratkaista ongelmia. MatemaLikan kumulaLivisesta luonteesta johtuen opetus 
etenee systemaagsesL. KonkreLa ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matemaLikan opetusta ja opiske-
lua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä Leto- ja viesLntäteknologiaa. 

MatemaLikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asenneOa matemaLikkaa kohtaan ja posiLivista minäku-
vaa matemaLikan oppijoina. Se kehiOää myös viesLntä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. MatemaLikan 
opiskelu on tavoiOeellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat oOavat vastuuta omasta oppimisestaan.  

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matemaLikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yh-
teiskunnassa. Opetus kehiOää oppilaiden kykyä käyOää ja soveltaa matemaLikkaa monipuolisesL.  

Vuosiluokkien 7−9 matemaLikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaagsta yleissivistystä. Opetuk-
sessa syvennetään matemaagsten käsiOeiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa 
oppilaita löytämään ja hyödyntämään matemaLikkaa omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat 
ongelmien matemaagnen mallintaminen ja ratkaiseminen. MatemaLikan opetus ohjaa oppilaita tavoiOeel-
liseen, täsmälliseen, keskiOyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esiOämään ratkai-
sujaan ja keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja. 

Matema0ikan opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

T7 rohkaista oppilasta oOamaan sel-
vää Llanneyhteyden avulla helposL 
ennakoitavasta puheesta tai kirjoite-
tusta teksLstä

S3 TeksLen tulkinta-
taidot

Oppilas ymmärtää harjoiteltua, 
tuOua sanastoa ja ilmaisuja sisältä-
vää muutaman sanan miOaista kir-
joiteOua teksLä ja hidasta puheOa. 
Voi tunnistaa teksLstä yksiOäisiä 
Letoja.

T8 tarjota oppilaalle Llaisuuksia har-
joitella pienimuotoista puhumista ja 
kirjoiOamista kiinniOäen huomiota 
myös ääntämiseen ja teksLn sisällön 
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 TeksLen tuoOa-
mistaidot

Oppilas pystyy kertomaan suullises-
L tai kirjoiOamaan hyvin lyhyesL 
joistakin tutuista aiheista käyOäen 
suppeaa ilmaisuvarastoa ja perus-
rakenteita. Oppilaan ääntäminen 
on hyvää.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen osaaminen, johon 
tavoite liiOyy

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 vahvistaa oppilaan moLvaaLota, 
myönteistä minäkuvaa ja itseluoOamusta 
matemaLikan oppijana

S1 – S6 L1, L3, L5

T2 kannustaa oppilasta oOamaan vastuuta 
matemaLikan oppimisesta sekä yksin eOä 
yhdessä toimien

S1 – S6 L3, L7
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Työskentelyn taidot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja 
ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä 
yhteyksiä

S1 – S6 L1, L4

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan 
täsmälliseen matemaagseen ilmaisuun 
suullisesL ja kirjallisesL

S1 – S6 L1, L2, L4, L5

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa 
ajaOelua vaaLvien matemaagsten tehtävien 
ratkaisemisessa ja siinä tarviOavien taitojen 
kehiOämisessä

S1 – S6 L1, L3, L4, L5, L6

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja 
kehiOämään matemaagsia ratkaisujaan sekä 
tarkastelemaan kriigsesL tuloksen 
mielekkyyOä

S1 – S6 L1, L3, L4, L6

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 
matemaLikkaa muissakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteiskunnassa

S1 – S6 L1 - L7

T8 ohjata oppilasta kehiOämään 
Ledonhallinta- ja analysoinLtaitojaan sekä 
opastaa Ledon kriigseen tarkasteluun

S1, S4, S6  L1, L4, L5

T9 opastaa oppilasta soveltamaan Leto- ja 
viesLntäteknologiaa matemaLikan 
opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa

S1 – S6 L5

Käsi1eelliset ja 0edonalakohtaiset 
tavoi1eet

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan pääOely- 
ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta 
käyOämään laskutaitoaan eri Llanteissa

S1, S2 L1, L3, L4

T11 ohjata oppilasta kehiOämään kykyään 
laskea peruslaskutoimituksia 
raLonaaliluvuilla

S2 L1, L4

T12 tukea oppilasta laajentamaan 
lukukäsiOeen ymmärtämistä reaalilukuihin

S2 L1, L4

T13 tukea oppilasta laajentamaan 
ymmärrystään prosenglaskennasta

S2, S6 L1, L3, L6

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään 
tuntemaOoman käsite ja kehiOämään 
yhtälönratkaisutaitojaan

S3, S4 L1, L4

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään 
muuOujan käsite ja tutustuOaa funkLon 
käsiOeeseen. Ohjata oppilasta 
harjoiOelemaan funkLon kuvaajan 
tulkitsemista ja tuoOamista

S3, S4 L1, L4, L5
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Matema0ikan tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Aja1elun taidot ja menetelmät: Harjoitellaan loogista ajaOelua vaaLvia toimintoja kuten sääntöjen ja 
riippuvuuksien etsimistä ja esiOämistä täsmällisesL. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. 
Vahvistetaan oppilaiden pääOelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaagsen teksLn tulkitsemis-
ta ja tuoOamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon pääOelyä. 
Syvennetään algoritmista ajaOelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmoinLkäytäntöjä. So-
velletaan itse tehtyjä tai valmiita Letokoneohjelmia osana matemaLikan opiskelua. 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negaLivisilla luvuilla. Vahvistetaan 
laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan vasta-
luvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsiOeisiin. LukualueOa laajennetaan reaalilukuihin. Perehdytään lukujen 
jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista. 
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. Varmistetaan prosenLn kä-
siOeen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosengosuuden laskemista ja prosengluvun osoiOaman määrän 
laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan muuOunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertai-
luproseng. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponengna on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren 
käsiOeeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa. 

S3 Algebra: Perehdytään muuOujan käsiOeeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan potenssi-
lausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsiOeeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vä-
hennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja 
ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja 
graafisesL ja algebrallisesL. Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvenne-
tään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa. 

S4 Funk0ot: Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesL eOä algebrallisesL. Tutustutaan suoraan ja kääntäen 
verrannollisuuteen. Perehdytään funkLon käsiOeeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaaLstoon. 
Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsiOeet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funkLon 
kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funkLoiden nollakohLa. 

S5 Geometria: Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsiOeiden ymmärtämistä ja perehdytään 
viivan ja puolisuoran käsiOeisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liiOyviä ominaisuuksia. Vahvis-
tetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsiOeiden ymmärtämistä. Harjoitellaan geometrista kon-

T16 tukea oppilasta ymmärtämään 
geometrian käsiOeitä ja niiden välisiä 
yhteyksiä

S5 L1, L4, L5

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja 
hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja 
ympyrään liiOyviä ominaisuuksia

S5 L1, L4, L5

T18 kannustaa oppilasta kehiOämään 
taitoaan laskea pinta-aloja ja Llavuuksia

S5 L1, L4

T19 ohjata oppilasta määriOämään 
Llastollisia tunnuslukuja ja laskemaan 
todennäköisyyksiä

S6 L3, L4, L5 

T20 ohjata oppilasta kehiOämään 
algoritmista ajaOeluaan sekä taitojaan 
soveltaa matemaLikkaa ja ohjelmoinLa 
ongelmien ratkaisemiseen

S1 L1, L4, L5, L6
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struoinLa. Opitaan käyOämään Pythagoraan lauseOa, Pythagoraan lauseen käänteislauseOa ja trigonomet-
risia funkLoita. 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. 

Tutkitaan kolmiuloOeisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja karLon pinta-aloja ja Llavuuksia. 

Varmennetaan ja laajennetaan miOayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.  

S6 Tietojen käsi1ely ja 0lastot sekä todennäköisyys: Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja 
analysoida Letoa. Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määriOämään fre-
kvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsiOeeseen. Tulkitaan ja tuotetaan eri-
laisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä. 

Matema0ikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  

Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liiOyvistä ongelmista. 
KonkreLa toimii edelleen tärkeänä osana matemaLikan opiskelua. Rohkaistaan oppilaita käyOämään ajaOe-
lua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Ongelmia matemaLsoidaan, 
ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä eOä ryhmän 
hyväksi. Oppimispelit ovat yksi moLvoiva työtapa. Tieto- ja viesLntäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja 
dynaamista geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuoOamisen, arvioinnin sekä luo-
vuuden välineenä. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki matema0ikassa vuosiluokilla 7-9  

Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä 
sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riiOäväsL. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea tarviOaessa uusien sisältöjen 
oppimiseksi. Oppilaiden matemaLikan osaamista ja taitojen kehiOymistä seurataan jatkuvasL yhdessä oppi-
laiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyOä. Oppilaita tuetaan suurempien asia-
kokonaisuuksien hahmoOamisessa ja yhteyksien löytämisessä. EriyOämisessä otetaan huomioon jokaisen 
oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin. 

Sisältöjä voidaan rikastuOaa syventämällä yhteisesL käsiteltävää aiheOa oppilaiden kiinnostuksen ja taitota-
son mukaan. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimer-
kiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaagsista aiheis-
ta. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 matema0ikassa vuosiluokilla 7-9  

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palauOeella tuetaan matemaagsen ajaOelun ja itseluoOamuk-
sen kehiOymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumoLvaaLota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä 
minäkuvaa matemaLikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesL Letoa oppimisen edistymisestä ja 
suoriutumisesta suhteessa aseteOuihin matemaLikan tavoiOeisiin. ArvioinL ohjaa oppilaita kehiOämään 
matemaLikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auOaa op-
pilaita huomaamaan, mitä Letoja ja taitoja tulisi edelleen kehiOää ja miten.  
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Oppilailla on akLivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat aseOamaan tavoiOeita oppimi-
selleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoiOeisiin.  Lisäksi oppilaita ohjataan kiinniOämään 
huomiota tapaansa työskennellä sekä Ledostamaan asenneOaan matemaLikan opiskelua kohtaan. 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoiOaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaagset 
Ledot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja 
taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huo-
mioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien Leto- ja viesLntäteknologiaa. 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten eOä koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuotok-
sen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaagseen sisältöön ja esitystapaan. PalauOeella 
ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehiOymisen merkitys. Oppilaita 
ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen. 

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona matemaLikan opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiai-
neena.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut matemaLikan 
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso matemaLi-
kan valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. MatemaLikassa oppilaan osaaminen kehiOyy eri tavoi-
tealueilla oppimäärän pääOövaiheeseen saakka. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 
kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa kes-
kimäärin oppiaineen kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin 
tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta 

Matema0ikan pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOei-
siin liiOy-
vät sisäl-
töalueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa oppilaan moLvaaLota, 
myönteistä minäkuvaa ja itseluoOamusta 
matemaLikan oppijana.

S1 – S6 Ei vaikuta arvosanan 
muodostamiseen. Op-
pilaita ohjataan pohL-
maan kokemuksiaan 
osana itsearvioinLa. 

T2 kannustaa oppilasta oOamaan vastuuta 
matemaLikan oppimisesta sekä yksin eOä 
yhdessä toimien.

S1 – S6 VastuunoOaminen 
opiskelusta

Oppilas oOaa vastuuta 
omasta oppimisestaan 
ja osallistuu rakenta-
vasL ryhmän toimin-
taan.

Työskentelyn taidot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja 
ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä 
yhteyksiä.

S1 – S6 OpiOujen asioiden yh-
teydet 

Oppilas havaitsee ja 
seliOää oppimiensa 
asioiden välisiä yhteyk-
siä
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T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan 
täsmälliseen matemaagseen ilmaisuun 
suullisesL ja kirjallisesL

S1 – S6 Matemaagnen ilmai-
su

Oppilas osaa ilmaista 
matemaagsta ajaOe-
luaan sekä suullisesL 
eOä kirjallisesL.

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa 
ajaOelua vaaLvien matemaagsten 
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä 
tarviOavien taitojen kehiOämisessä

S1 – S6 Ongelmanratkaisutaito Oppilas osaa jäsentää 
ongelmia ja ratkaista 
niitä hyödyntäen ma-
temaLikkaa. 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja 
kehiOämään matemaagsia ratkaisujaan 
sekä tarkastelemaan kriigsesL tuloksen 
mielekkyyOä

S1 – S6 Taito arvioida ja kehit-
tää matemaagsia rat-
kaisuja 

Oppilas osaa arvioida 
matemaagsta ratkai-
suaan ja tarkastelee 
kriigsesL tuloksen 
mielekkyyOä

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 
matemaLikkaa muissakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteiskunnassa

S1 – S6 MatemaLikan sovel-
taminen

Oppilas osaa soveltaa 
matemaLikkaa eri ym-
päristöissä 

T8 ohjata oppilasta kehiOämään 
Ledonhallinta- ja analysoinLtaitojaan sekä 
opastaa Ledon kriigseen tarkasteluun

S1, S4, S6  Tiedon analysoinL ja 
kriignen tarkastelu

Oppilas osaa itse hank-
kia, käsitellä ja esiOää 
LlastoLetoa

T9 opastaa oppilasta soveltamaan Leto- ja 
viesLntäteknologiaa matemaLikan 
opiskelussa sekä ongelmien 
ratkaisemisessa

S1 – S6 Tieto- ja viesLntätek-
nologian käyOö 

Oppilas osaa soveltaa 
Leto- ja viesLntätekno-
logiaa matemaLikan 
opiskelussa

Käsi1eelliset ja 0edonalakohtaiset 
tavoi1eet

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan 
pääOely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa 
oppilasta käyOämään laskutaitoaan eri 
Llanteissa

S1, S2 PääOely- ja laskutaito Oppilas käyOää akLivi-
sesL pääOely- ja pääs-
sälaskutaitoa eri Llan-
teissa

T11 ohjata oppilasta kehiOämään kykyään 
laskea peruslaskutoimituksia 
raLonaaliluvuilla

S2 Peruslaskutoimitukset  
raLonaaliluvuilla

Oppilas osaa sujuvasL 
peruslaskutoimitukset 
raLonaaliluvuilla

T12 tukea oppilasta laajentamaan 
lukukäsiOeen ymmärtämistä reaalilukuihin

S2 Lukukäsite Oppilas tunnistaa reaa-
liluvut ja osaa kuvailla 
niiden ominaisuuksia 
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T13 tukea oppilasta laajentamaan 
ymmärrystään prosenglaskennasta

S2, S6 ProsenLn käsite ja 
prosenglaskenta 

Oppilas osaa kertoa 
prosenLn käsiOeen 
käytöstä. Oppilas osaa 
laskea prosengosuu-
den, prosengluvun 
osoiOaman määrän 
kokonaisuudesta sekä 
muutos- ja vertailupro-
senLn. Oppilas osaa 
käyOää Letojaan eri 
Llanteissa.

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään 
tuntemaOoman käsite ja kehiOämään 
yhtälönratkaisutaitojaan 

S3, S4 TuntemaOoman käsite 
ja yhtälönratkaisutai-
dot 

Oppilas osaa ratkaista 
ensimmäisen asteen 
yhtälön symbolisesL. 
Oppilas osaa ratkaista 
vaillinaisen toisen as-
teen yhtälön esimer-
kiksi pääOelemällä tai 
symbolisesL.

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään 
muuOujan käsite ja tutustuOaa funkLon 
käsiOeeseen. Ohjata oppilasta 
harjoiOelemaan funkLon kuvaajan 
tulkitsemista ja tuoOamista

S3, S4 MuuOujan ja funkLon 
käsiOeet sekä kuvaa-
jien tulkitseminen ja 
tuoOaminen

Oppilas ymmärtää 
muuOujan ja funkLon 
käsiOeen sekä osaa 
piirtää ensimmäisen ja 
toisen asteen funkLon 
kuvaajan. Oppilas osaa 
tulkita kuvaajia moni-
puolisesL.

T16 tukea oppilasta ymmärtämään 
geometrian käsiOeitä ja niiden välisiä 
yhteyksiä

S5 Geometrian käsiOei-
den ja niiden välisten 
yhteyksien hahmoOa-
minen 

Oppilas osaa nimetä ja 
kuvailla suoriin, kulmiin 
ja monikulmioihin liit-
tyviä ominaisuuksia 
sekä niiden välisiä yh-
teyksiä

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja 
hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon 
ja ympyrään liiOyviä ominaisuuksia

S5 Suorakulmaisen kol-
mion ja ympyrän omi-
naisuuksien hahmot-
taminen 

Oppilas osaa käyOää 
Pythagoraan lauseOa ja 
trigonometrisia funk-
Loita. Oppilas ymmär-
tää kehäkulman ja kes-
kuskulman käsiOeet.

T18 kannustaa oppilasta kehiOämään 
taitoaan laskea pinta-aloja ja Llavuuksia

S5 Pinta-alojen ja Lla-
vuuksien laskutaito

Oppilas osaa laskea 
tasokuvioiden pinta-
aloja ja kappaleiden 
Llavuuksia. Oppilas 
osaa pinta-ala- ja Lla-
vuusyksiköiden muun-
noksia.
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15.4.5 BIOLOGIA  

Oppiaineen tehtävä  

Biologian opetuksen tehtävänä on auOaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehiOymistä, kartuOaa op-
pilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoi-
mintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluuLon perusteita.  

Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tu-
tustumaan biologisen Ledonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- eOä 
laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen viriOää oppimisen iloa ja heräOää 
kiinnostusta tarkkailla elinympäristön Llaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään moni-
puolisesL Leto- ja viesLntäteknologiaa. Teknologian käyOö edistää oppilaiden yhdenvertaisuuOa ja tasa-ar-
voa biologian opetuksessa. 

Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden ke-
hiOymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään.  

Biologian opetus auOaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian Letoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyö-
dyntää omassa elämässä, eegsissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan liiOyvien uuLsten seurannassa 
sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuOaa. Biologian opetus kehiOää oppilai-
den ympäristöLetoisuuOa ja halua vaalia luonnon monimuotoisuuOa. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuOaa 
ja osallistua oman lähiympäristönsä kehiOämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan 
kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. 

Biologian opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

T19 ohjata oppilasta määriOämään 
Llastollisia tunnuslukuja ja laskemaan 
todennäköisyyksiä

S6 Tilastolliset tunnuslu-
vut ja todennäköisyys-
laskenta 

Oppilas hallitsee kes-
keiset Llastolliset tun-
nusluvut ja osaa antaa 
niistä esimerkkejä.  
Oppilas osaa määriOää 
sekä klassisia eOä Llas-
tollisia todennäköi-
syyksiä.

T20 ohjata oppilasta kehiOämään 
algoritmista ajaOeluaan sekä taitojaan 
soveltaa matemaLikkaa ja ohjelmoinLa 
ongelmien ratkaisemiseen.

S1 Algoritminen ajaOelu 
ja ohjelmoinLtaidot 

Oppilas osaa soveltaa   
algoritmisen ajaOelun 
periaaOeita ja osaa 
ohjelmoida yksinker-
taisia ohjelmia.

Opetuksen tavoiOeet 
TavoiOeisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet

Laaja-alainen osaaminen

Biologinen 0eto ja ymmärrys

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perus-
rakenneOa ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia eko-
systeemejä ja tunnistamaan lajeja

S1-S4, S6  L4, L5
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Biologian tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
Sisällöt liiOyvät toisiinsa siten, eOä biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön 
(S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.  

S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, eOä biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman 
toiminnan kauOa tutuiksi.  

T2 auOaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja 
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennet-
ta

S1-S5 L4, L5

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri 
elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympä-
ristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle 

S1-S4, S6 L4, L7

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja 
evoluuLon perusperiaaOeita

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 kehiOämään luonnonLeteellistä 
ajaOelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtä-
mistä

S1-S6 L1

T8 opastaa oppilasta käyOämään biologian tutkimusvä-
lineistöä ja Leto- ja viesLntäteknologiaa

S1-S5 L1, L5

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvat-
tamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi

S1-S4, S6 L5, L6, L7

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulus-
sa eOä koulun ulkopuolella 

S1-S6 L1, L5

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian Letoja 
ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja päätöksenteossa 

S6 L2, L3, L7

Biologian asenne- ja arvotavoi1eet

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luon-
toa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luonto-
suhdeOa ja ympäristöLetoisuuOa 

S1-S6 L7

T13 ohjata oppilasta tekemään eegsesL perusteltuja 
valintoja 

S6 L7

T14 innostaa oppilasta vaikuOamaan ja toimimaan kes-
tävän tulevaisuuden rakentamiseksi

S6 L5, L7
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S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valiOaessa painotetaan vastuullista luonnossa 
liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyösken-
telyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta nii-
hin. 

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painoOuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakentee-
seen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perusLetoja vesi-, suo-, 
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.  
Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valiOaessa painotetaan ekosysteemien moni-
muotoisuuden tärkeyOä. 

S4 Mitä elämä on?: Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimus-
menetelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen 
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan perinnöllisyy-
den ja evoluuLon perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita. 

S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään Letämystä ihmisen ra-
kenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikut-
tavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vaikuOavat ihmisen eri 
ominaisuuksien kehiOymiseen. 
 
S6 Koh0 kestävää tulevaisuu1a: Sisällöt liiOyvät luonnon monimuotoisuuden säilyOämiseen, ilmastonmuu-
tokseen, luonnonvarojen kestävään käyOöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen 
kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eegsiä periaaOeita, kestävää ravinnontuotantoa sekä 
eläinten hyvinvoinLa. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevai-
suuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoiOeisiin, keinoihin ja saavutuksiin. 

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  

TavoiOeena on, eOä biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tutkimukselli-
suuOa tukevissa oppimisympäristöissä sekä koulussa eOä koulun ulkopuolella. Maasto- ja laboratoriotyös-
kentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyOämään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä. Bio-
logian opetuksen tavoiOeiden kannalta keskeistä on, eOä oppilaita ohjataan käyOämään myös sähköisiä op-
pimisympäristöjä biologisen Ledon hankinnassa, käsiOelyssä, tulkinnassa ja esiOämisessä.  
 
Biologian työtapoja valiOaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyOä oOaen huomioon oppilaiden 
erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia kokemuksia, pystyy omak-
sumaan luonnonLeteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä 
sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoiOeiden mukaisesL elämykselli-
syys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehiOävät oppilaiden taitoa pohLa omia arvovalintoja. Lisäksi op-
pilaille kehiOyy taito tarkastella kriigsesL ilmiöitä ja erilaisia Letolähteitä.  

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9  

Biologian opetuksen tavoiOeiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen havainnoinLin ja 
tutkimiseen itsenäisesL ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Maasto- ja laboratoriotyöskentely 
toteutetaan siten, eOä turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet 
huomioidaan erilaisten työmenetelmien valinnassa. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutki-
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muksellisuus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä 
Ledon liiOäminen jo ennestään opiOuun. Biologian tavoiOeiden kannalta on keskeistä Ledostaa oppilaiden 
mahdolliset vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin omien 
vahvuuksien pohjalta sekä tarviOaessa vahvistamalla oppilaiden taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyt-
täminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat erilaisissa rooleissa ja etene-
vät yksilöllisesL ajaOelun taitojen eri tasoille.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 biologiassa vuosiluokilla 7-9  

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden moLvaaLon ra-
kentumista, tutkimustaitojen kehiOymistä sekä auOaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille an-
netaan säännöllisesL Letoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa aseteOuihin biologian 
tavoiOeisiin. PalauOeen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan akLivisesL ja vastuullisesL omassa lähiym-
päristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista Letoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee 
olla mahdollisuus osoiOaa osaamistaan monipuolisesL. ArvioinL kohdistuu sekä oppilaan Ledolliseen 
osaamiseen eOä biologisiin taitoihin erilaisissa oppimisLlanteissa ja -ympäristöissä. OpeOaja seuraa oppi-
laan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esiOää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioi-
daan oppilaan taitoa käyOää biologialle ominaista välineistöä, Leto- ja viesLntäteknologiaa sekä taitoa to-
teuOaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palauOeen tehtävä-
nä on osaltaan kehiOää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. 

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiaineena.  
PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut biologian oppimäärän 
tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso biologian valtakunnalli-
siin pääOöarvioinnin kriteereihin. Biologiassa oppilaan osaaminen kehiOyy yleensä eri tavoitealueilla oppi-
määrän pääOövaiheeseen saakka. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnal-
liset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien 
määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompen-
soida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Biologian pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä  

Biologian opetuksen 
tavoiOeena on

Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Biologinen 0eto ja 
ymmärrys

T1 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ekosys-
teemin perusrakenneOa 
ja toimintaa sekä vertai-
lemaan erilaisia ekosys-
teemejä ja tunnista-
maan lajeja

S1-S4, S6 Ekosysteemin raken-
teen ja toiminnan 
hahmoOaminen 

Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin 
perusrakenneOa ja toimintaa sekä tunnis-
taa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravin-
toverkkojen lajeja.  
Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden 
merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä 
pohLa metsien kestävän käytön merkitystä 
eliöille ja ihmiselle.
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T2 auOaa oppilasta ku-
vailemaan eliöiden ra-
kenteita ja elintoiminto-
ja sekä ymmärtämään 
eliökunnan rakenneOa

S1-S5 Eliökunnan rakenteen 
jaa eliöiden rakenteen 
ja elintoimintojen 
hahmoOaminen 

Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokiOelun 
periaaOeita, osaa nimetä eliöiden rakentei-
ta sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja. 
Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien suku-
laisuuOa rakenteellisten ja toiminnallisten 
sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luo-
kiOelee ja vertailee eliöryhmiä.

T3 ohjata oppilasta tut-
kimaan eliöiden sopeu-
tumista eri elinympäris-
töihin ja ymmärtämään 
erilaisten elinympäristö-
jen merkitys luonnon 
monimuotoisuudelle

S1-S4, S6 Eliöiden sopeutumisen 
ja elinympäristöjen 
monimuotoisuuden 
hahmoOaminen 

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiin-
tymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumis-
ta eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa 
lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ym-
märtää niiden merkityksen luonnon mo-
nimuotoisuudelle. 

T4 ohjata oppilasta 
ymmärtämään perin-
nöllisyyden ja evoluu-
Lon perusperiaaOeita

S1, S4, S5 Perinnöllisyyden ja 
evoluuLon perusperi-
aaOeiden hahmoOa-
minen 
  

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän 
ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilön-
kehityksessä. 
Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luon-
non monimuotoisuus ovat kehiOyneet 
maapallolla evoluuLon tuloksena. 

T5 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ihmisen 
kehitystä ja elimistön 
perustoimintoja

S5 Ihmiselimistön raken-
teen ja toiminnan 
hahmoOaminen

Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön perus-
rakenteita ja elintoimintoja sekä osaa se-
lostaa ihmisen kasvun ja kehiOymisen pää-
periaaOeita.

T6 ohjata oppilasta ar-
vioimaan luonnonym-
päristössä tapahtuvia 
muutoksia ja ihmisen 
vaikutusta ympäristöön 
sekä ymmärtämään 
ekosysteemipalveluiden 
merkitys

S6 Luonnonympäristössä 
tapahtuvien muutos-
ten havainnoinL

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä 
tutkimuksia omassa lähiympäristössä ta-
pahtuvista luonnollisista ja ihmisen toi-
minnan aiheuOamista luonnonympäristön 
muutoksista.  
Oppilas ymmärtää maapallon luonnonva-
rojen rajallisuuden ja ekosysteemipalvelui-
den merkityksen sekä tuntee kestävän 
elämäntavan perusteet ja jokamiehen oi-
keudet ja velvollisuudet.

T7 ohjata oppilasta ke-
hiOämään luonnonLe-
teellistä ajaOelutaitoa 
sekä syy- ja seuraussuh-
teiden ymmärtämistä

S1-S6 LuonnonLeteellinen 
ajaOelutaito

Oppilas osaa esiOää mielekkäitä kysymyk-
siä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa 
käyOää biologialle ominaisia peruskäsiOei-
tä sekä tutkimus- ja Ledon-hankintamene-
telmiä. 
Oppilas osaa esiOää perusteltuja luonnon-
Leteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

T8 opastaa oppilasta 
käyOämään biologian 
tutkimusvälineistöä ja 
Leto- ja viesLntätekno-
logiaa

S1-S5 Biologisen tutkimusvä-
lineistön ja teknolo-
gian käyOö 

Oppilas osaa työskennellä turvallisesL ja 
tavoiOeellisesL laboratoriossa ja maastos-
sa. Oppilas osaa käyOää tarkoituksenmu-
kaisesL biologian tutkimusvälineistöä ja 
Leto- ja viesLntäteknologiaa. 
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15.4.6 MAANTIETO  

Oppiaineen tehtävä  

MaanLedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan 
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita 
sijoiOamaan uuLset maailman tapahtumista maanLedon opetuksessa saamaansa alueelliseen kehikkoon.  

MaanLeto on moniLeteinen ja eri Ledonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, 
luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulOuureita. MaanLedon opetuksessa otetaan huomioon luonnon-

T9 ohjata oppilasta 
koostamaan eliöko-
koelma ja kasvaOamaan 
kasveja biologisten il-
miöiden ymmärtämi-
seksi

S1-S4, S6 Eliökokoelman laaL-
minen ja kasvien ko-
keellinen kasvaOami-
nen

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesL 
perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman 
tai muun digitaalisen eliökokoelman.  
Oppilas toteuOaa ohjatusL kasvatusko-
keen.  

T10 ohjata oppilasta 
tekemään tutkimuksia 
sekä koulussa eOä kou-
lun ulkopuolella

S1-S6 Biologisen tutkimuk-
sen tekeminen

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa ke-
räämiään Letoja laboratoriossa ja maas-
tossa.  
Oppilas osaa esiOää hypoteeseja ja tehdä 
ohjatusL pienimuotoisen biologisen tutki-
muksen ja osaa raportoida sen tuloksia.

T11 kannustaa oppilasta 
soveltamaan biologian 
Letoja ja taitoja omassa 
elämässä sekä yhteis-
kunnallisessa keskuste-
lussa ja päätöksenteos-
sa

S6 Biologisten Letojen ja 
taitojen soveltaminen 
arjessa

Oppilas osaa kuvata, miten biologisia Leto-
ja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa 
ja yhteiskunnassa  
sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen 
Letämyksen pohjalta. 
Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimispro-
jekLin, sen toteuOamiseen ja tulosten ra-
portoinLin.

Biologian asenne- ja 
arvotavoi1eet

T12 innostaa oppilasta 
syventämään kiinnos-
tusta luontoa ja sen il-
miöitä kohtaan sekä 
vahvistamaan luonto-
suhdeOa ja ympäristö-
LetoisuuOa

S1-S6 Luontosuhteen ja ym-
päristöLetoisuuden 
merkityksen hahmot-
taminen

Oppilaan osaa perustella esimerkkien avul-
la miten luonnossa toimitaan kestävällä ja 
luonnon monimuotoisuuOa säilyOävällä 
tavalla. 

T13 ohjata oppilasta 
tekemään eegsesL pe-
rusteltuja valintoja

S6 Eegsten kysymysten 
pohdinta 

Oppilas osaa hyödyntää biologian Letoja ja 
taitoja ihmiseen ja ympäristöön liiOyvien 
vastuukysymysten arvioinnissa ja esiOää 
perusteluja eegsesL kestäville valinnoille.

T14 innostaa oppilasta 
vaikuOamaan ja toimi-
maan kestävän tulevai-
suuden rakentamiseksi

S6 Kestävän tulevaisuu-
den rakentamisen Le-
dot ja taidot

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kes-
tävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
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Leteiden, ihmisLeteiden ja yhteiskuntaLeteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa mo-
nimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta. 

MaanLedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyOä ympäris-
tön Llaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja risLriitoja maapallolla. Maan-
Leteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysoinL akLvoivat 
oppilasta toimimaan vastuullisesL omassa arjessa. 
 
MaanLedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa toiminnallisia 
kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa 
hyödynnetään monipuolisesL Leto- ja viesLntäteknologiaa. Teknologian käyOö edistää myös oppilaiden yh-
denvertaisuuOa ja tasa-arvoa oppimisessa. 

MaanLedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan. 
Opetus harjaannuOaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuOamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja akLiviseen 
kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

Maan0edon opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet
TavoiOeisiin 
liiOyvät sisältö-
alueet

Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Maan0eteellinen 0eto ja ymmärrys

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karOakuvan rakentumista maapallosta S1-S6 L1, L4, L5 

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaanLeteellisiä ilmiöitä sekä 
vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla 

S1-S4, S6 L4, L5

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaanLeteellisiä ilmiöitä ja kult-
tuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulOuureita, elinkeinoja ja 
ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla

S1-S6 L2, L4

T4 kannustaa oppilasta pohLmaan ihmisen toiminnan ja luonnonym-
päristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen 
kestävän käytön merkitys

S1-S6 L7

Maan0eteelliset taidot

T5 ohjata oppilasta kehiOämään maanLeteellistä ajaOelutaitoa sekä 
kykyä esiOää maanLeteellisiä kysymyksiä 

S1-S6 L1

T6 ohjata oppilasta kehiOämään Llatajua sekä symboleiden, miOa-
suhteiden, suunLen ja etäisyyksien ymmärrystä 

S1-S6 L4, L5

T7 ohjata oppilasta harjaannuOamaan arkielämän geomediataitoja 
sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laaLmaan karOoja ja muita malleja 
maanLeteellisistä ilmiöistä

S1-S6 L5, L6

T8 ohjata oppilasta kehiOämään maanLeteellisiä tutkimustaitoja S1-S6 L1

T9 harjaannuOaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapah-
tuvia muutoksia sekä akLvoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia 
tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa 

S1-S6 L4
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Maan0edon tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
Sisällöt liiOyvät toisiinsa siten, eOä maapallon karOakuvan kehiOäminen (S1) ja ajankohtaisen maailman 
seuraaminen (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuo-
siluokille. 

S1 Maapallon kar1akuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, eOä oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsiOeistä 
sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee.  Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmoOamiseen 
sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. KarOojen, paikkaLedon ja 
muun geomedian käyOö yhdistetään maanLedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun. 

S2 Ajankohtainen muu1uva maailma: Seurataan ajankohtaisia uuLsia maailman eri alueilta ja sijoitetaan 
uuLset kartalle. Pohditaan kriigsesL uuLstapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. UuLsseuranta 
yhdistetään maanLedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-
alueilla tarviOavaan maanLeteelliseen osaamiseen. 

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liiOyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallol-
la. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastel-
laan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, veOä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyt-
töä. 

S4 Muu1uvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman koLseudun erityispiirteitä sekä Suomen 
maisema-alueita. Tehdään kenOätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön 
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunniOeluun ja parantamiseen. 
Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulOuurimaisemia.  

S5 Ihmiset ja kul1uurit maapallolla: Tutustutaan kulOuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoi-
hin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vai-
kuOaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän 
edellytyksiä erityisesL lasten ja nuorten näkökulmasta.  

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käy1ö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyOöön 
ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuoOeiden elinkaaria sekä 
pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutok-

T10 tukea oppilasta kehiOämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja 
sekä argumentoimaan ja esiOämään selkeäsL maanLeteellistä Letoa

S1-S6 L2

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakenneOua ympäristöä ja 
niiden monimuotoisuuOa sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja 
vaikuOamisen taitoja

S1-S6 L7

Maan0edon asenne- ja arvotavoi1eet

T12 tukea oppilasta kasvamaan akLiviseksi, vastuullisesL toimivaksi ja 
kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S1-S6 L7

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista idenLteegään sekä 
luonnon, ihmistoiminnan ja kulOuurien moninaisuuOa sekä kunnioit-
tamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

S1-S6 L3, L7
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siin, erityisesL ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäris-
tön Llaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaaLon vaiku-
tuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. 

Maan0edon oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9 

MaanLedon opetuksen tavoiOeiden kannalta keskeistä on käyOää monipuolisia oppimisympäristöjä sekä 
koulussa eOä koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenOäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä 
sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkaLedon käyOö ovat olennainen osa maanLedon opetusta. Pe-
lillisyys lisää oppilaiden moLvaaLota. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maanLeteellisen ajaOelun sekä 
ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehiOymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikuOeista työskente-
lyä.  

Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla maailmassa. Työta-
poja valiOaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö koulun ulkopuo-
listen tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajaOelulle, luovuudelle ja toiminnalle.  
Ohjaus, eriy1äminen ja tuki maan0edossa vuosiluokilla 7-9  
 
MaanLedon opetuksen tavoiOeiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmoOamaan ympäröivää maa-
ilmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella uuLsseurannalla tuetaan kunkin oppilaan maailmanku-
van rakentumista. KenOäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia aisteja hyväksi käyOäen ja jaetaan 
kokemuksia oppilaiden ja opeOajan välillä. MaanLedon tavoiOeiden kannalta tuen järjestämisessä on kes-
keistä Ledostaa oppilaiden spaLaalisen hahmoOamisen vaikeudet ja erityisesL vaikeudet kartanluvussa ja 
karOatulkinnassa. Oppilaita ohjataan ja tuetaan käyOämään paikkaLetoa ja muuta geomediaa arjen Llan-
teissa. Jokaisen oppilaan taitoja hahmoOaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan tukemalla ja kan-
nustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarviOaessa vahvistamalla oppilaan taitoja 
eri tukimuotoja hyödyntäen. EriyOämistä voi toteuOaa tutkimustehtävissä, joissa oppilaat voivat toimia eri-
laisissa rooleissa sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesL ajaOelun taitojen eri tasoille.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 maan0edossa vuosiluokilla 7-9  

MaanLedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden moLvaaLon 
rakentumista, tutkimustaitojen kehiOymistä sekä auOaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille 
annetaan säännöllisesL Letoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa aseteOuihin maanLe-
don tavoiOeisiin. PalauOeen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan akLivisesL ja vastuullisesL omassa lä-
hiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa Letoa. MaanLedon arvioinnissa oppilailla tulee 
olla mahdollisuus osoiOaa osaamistaan monipuolisesL. ArvioinL kohdistuu sekä oppilaiden Ledolliseen 
osaamiseen eOä maanLedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja Ledon kriigseen arvioinLtaitoon. Lisäksi 
arvioidaan taitoa käyOää maanLedolle ominaista välineistöä sekä Leto- ja viesLntäteknologiaa. Arvioinnin ja 
palauOeen tehtävänä on osaltaan kehiOää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona maanLedon opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut maanLedon oppi-
määrän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso maanLedon val-
takunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. MaanLedossa oppilaan osaaminen kehiOyy yleensä eri tavoitea-
lueilla oppimäärän pääOövaiheeseen saakka. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 
valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin 
kriteerien määriOämää osaamista Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi 
kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 
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Maan0edon pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1  tukea oppilaan jä-
sentyneen karOakuvan 
rakentumista maapal-
losta

S1-S6  Maapallon karOakuvan 
hahmoOaminen ja kes-
keisen paikannimistön 
tunteminen

Oppilas hahmoOaa maapallon karOaku-
van peruspiirteet sekä Letää keskeisten 
kohteiden sijainnin ja nimistön.

T2 ohjata oppilasta tut-
kimaan luonnonmaan-
Leteellisiä ilmiöitä sekä 
vertailemaan luonnon-
maisemia Suomessa ja 
muualla maapallolla 

S1-S4, S6 LuonnonmaanLeteellis-
ten ilmiöiden hahmot-
taminen 

Oppilas osaa seliOää esimerkkien avulla 
Maan planetaarisuuden, vuorokauden- 
ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hah-
moOaa maapallon kehät ja vyöhykkei-
syyden.  
Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luon-
nonmaisemia Suomessa ja maapallolla 
sekä osaa tuoda esille joitakin niiden 
syntyyn vaikuOaneita tekijöitä.

T3  ohjata oppilasta tut-
kimaan ihmismaanLe-
teellisiä ilmiöitä ja kult-
tuurimaisemia sekä ym-
märtämään erilaisia 
kulOuureja, elinkeinoja 
ja ihmisten elämää 
Suomessa ja maapallon 
eri alueilla 

S1-S6 IhmismaanLeteellisten 
ilmiöiden hahmoOami-
nen

Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja 
kulOuurien piirteiden sekä kulOuuri-
maisemien vaihtelua Suomessa ja muu-
alla maailmassa.

T4  kannustaa oppilasta 
pohLmaan ihmisen 
toiminnan ja luonno-
nympäristön välistä 
vuorovaikutusta sekä 
ymmärtämään luon-
nonvarojen kestävän 
käytön merkitys  

S1-S6  Luonnon ja ihmisen toi-
minnan välisen vuoro-
vaikutuksen ymmärtä-
minen sekä luonnonva-
rojen kestävä käyOö 

Oppilas osaa kuvata, miten luonno-
nympäristö vaikuOaa ihmisten elämään 
ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuk-
sia ihmisen toiminnalla on luonnonym-
päristön Llaan Suomessa ja eri puolilla 
maapalloa. 
Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvaro-
jen kestävä käyOö on tärkeää. 

T5 ohjata oppilasta ke-
hiOämään maanLeteel-
listä ajaOelutaitoa sekä 
kykyä esiOää maanLe-
teellisiä kysymyksiä 

S1-S6 MaanLeteellinen ajaOe-
lutaito

Oppilas osaa seliOää eOä maanLedossa 
tutkitaan alueita ja alueiden välisiä ero-
ja sekä hahmoOaa kartoilta eri alueta-
sot: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, 
Eurooppa ja koko maailma. 
Oppilas osaa esiOää maanLeteellisiä 
kysymyksiä ja pohLa vastauksia niihin.

T6 ohjata oppilasta ke-
hiOämään Llatajua sekä 
symboleiden, miOasuh-
teiden, suunLen ja etäi-
syyksien ymmärrystä

S1-S6  Tilatajun kehiOyminen Oppilas osaa mitata sekä jana- eOä 
suhdelukumiOakaavan avulla etäisyyk-
siä kartalla, suunnata kartan todellisuu-
den mukaisesL ja liikkua maastossa kar-
tan avulla.
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T7 ohjata oppilasta har-
jaannuOamaan arkie-
lämän geomediataitoja 
sekä lukemaan, tulkit-
semaan ja laaLmaan 
karOoja ja muita malleja 
maanLeteellisistä il-
miöistä

S1-S6  Geomediataidot Oppilas osaa käyOää kuvia, karOoja, 
karOapalveluja sekä muuta geomediaa 
maanLedon sisältöjen opiskelussa sekä 
arkielämässä. 
Oppilas osaa laaLa yksinkertaisia karOo-
ja, diagrammeja sekä muita maanLe-
teellisiä malleja.

T8 ohjata oppilasta ke-
hiOämään maanLeteel-
lisiä tutkimustaitoja 

S1-S6 Tutkimustaidot Oppilas osaa toteuOaa pienimuotoisen 
maanLeteellisen tutkimuksen. 
Oppilas osaa havainnollistaa tutkimus-
tuloksia geomedian avulla sekä esiOää 
tutkimustulokset suullisesL.

T9 harjaannuOaa oppi-
lasta havainnoimaan 
ympäristöä ja siinä ta-
pahtuvia muutoksia 
sekä akLvoida oppilasta 
seuraamaan ajankohtai-
sia tapahtumia omassa 
lähiympäristössä, Suo-
messa ja koko maail-
massa

S1-S6 Ympäristölukutaito ja 
ympäristön muutosten 
arvioiminen 

Oppilas osaa havainnoida lähiympäris-
tön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä 
Suomessa ja muualla maailmassa ta-
pahtuvista ympäristön muutoksista ja 
osaa nimetä keskeisiä muutoksia ai-
heuOavia tekijöitä. 
Oppilas osaa tuoda esille maanLeteelli-
siin ilmiöihin liiOyvää ajankohtaista uu-
LsoinLa ja osaa seliOää tapahtumien 
taustoja.

T10 tukea oppilasta ke-
hiOämään vuorovaiku-
tus- ja ryhmätyötaitoja 
sekä argumentoimaan 
ja esiOämään selkeäsL 
maanLeteellistä Letoa

S1-S6 Ryhmässä työskentelyn 
ja argumentoinnin taidot 

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja 
arvioida omaa toimintaansa ryhmässä. 
Oppilas osaa esiOää mielipiteitä maan-
Leteellisistä asioista sekä kuunnella ja 
suhtautua rakentavasL erilaisiin näke-
myksiin. 

T11 ohjata oppilasta 
vaalimaan luontoa, ra-
kenneOua ympäristöä ja 
niiden monimuotoisuut-
ta sekä vahvistaa oppi-
laan osallistumisen ja 
vaikuOamisen taitoja

S1-S6 Osallistumisen ja vaikut-
tamisen taidot 

Oppilas toimii projekLssa, jossa yhdessä 
muiden kanssa vaikutetaan lähiympä-
ristön viihtyisyyden parantamiseen tai 
ympäristön monimuotoisuuden säilyt-
tämiseen.  
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata glo-
baalin vastuun merkitystä omassa toi-
minnassaan. 

T12 tukea oppilasta kas-
vamaan akLiviseksi, vas-
tuullisesL toimivaksi ja 
kestävään elämänta-
paan sitoutuneeksi kan-
salaiseksi

S1-S6 Kestävän kehityksen 
edistäminen

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan 
vastuullisesL koulussa ja koulun ulko-
puolella.  
Oppilas osaa oOaa kantaa kestävän ke-
hityksen kysymyksiin ja osaa antaa esi-
merkkejä miten toimitaan kestävän 
elämäntavan mukaisesL. 
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15.4.7 FYSIIKKA 

Oppiaineen tehtävä  

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnonLeteellisen ajaOelun sekä maailmankuvan kehit-
tymistä. Fysiikan opetus auOaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, 
elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian 
asioista ja ilmiöistä.  Opetus väliOää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: 
fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehiOämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita oOamaan vastuuta ympäristöstään.  

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liiOyvien käsiOeiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmär-
tämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on kvalitaLivisella tasolla, muOa oppilaiden abstrakLn ajaOe-
lun ja matemaagsten taitojen kehiOyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta kvanLtaLivi-
selle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat oppilaiden ja opeOa-
jien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohL luonnonLeteellisten teorioiden mukaista 
käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnonLeteille ominaiseen ajaOeluun, Ledonhankin-
taan, Letojen käyOämiseen, ideoinLin, vuorovaikutukseen sekä Ledon luoteOavuuden ja merkityksen ar-
vioinLin eri Llanteissa.  

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutki-
mukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsiOeiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä, 
tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnonLeteiden luonteen hahmoOamisessa. Tutkimusten tekeminen 
kehiOää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriigstä ajaOelua sekä innostaa oppilaita fysiikan opis-
keluun.  

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmoOamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös jatko-opinto-
jen ja työelämän kannalta. YhdenvertaisuuOa ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia 
soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesL ammaOeihin, joissa tarvitaan fysii-
kan osaamista. 

Fysiikan opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

T13 ohjata oppilasta 
arvostamaan alueellista 
idenLteegään sekä 
luonnon, ihmistoimin-
nan ja kulOuurien mo-
ninaisuuOa ja kunnioit-
tamaan ihmisoikeuksia 
kaikkialla maailmassa

S1-S6 Alueellisen idenLteeLn 
sekä luonnon, ihmistoi-
minnan ja kulOuurien 
moninaisuuden tunnis-
taminen 

Oppilas osaa luonnehLa omaan alueel-
liseen idenLteeginsä vaikuOavia teki-
jöitä sekä osaa kuvata lähiympäristön ja 
sen monimuotoisuuden merkitystä. 
Oppilas osaa kuvata kulOuurien ja ih-
misten moninaisuuden merkitystä sekä 
osaa tarkastella yhteiskunnan ilmiöitä 
ihmisoikeuksien näkökulmasta.   

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen
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Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun S1-S6 L1

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaa-
mistaan, aseOamaan tavoiOeita omalle työskentelylleen sekä työs-
kentelemään pitkäjänteisesL

S1-S6 L1, L6

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä 
omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa 

S1-S6 L6, L7

T4 ohjata oppilasta käyOämään fysiikan osaamistaan kestävän tule-
vaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan ener-
giavarojen kestävän käytön kannalta

S1-S6 L3, L7

Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista 
ilmiöistä sekä kehiOämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohdiksi 

S1-S6 L1, L7

T6 ohjata oppilasta toteuOamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyös-
sä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesL ja johdonmu-
kaisesL

S1-S6 L2, L5

T7 ohjata oppilasta käsiOelemään, tulkitsemaan ja esiOämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimuspro-
sessia 

S1-S6 L2, L5

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimin-
taperiaaOeita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertais-
ten teknologisten ratkaisujen ideoinLin, suunniOeluun, kehiOämi-
seen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

S1-S6 L2, L3, L5

T9 opastaa oppilasta käyOämään Leto- ja viesLntäteknologiaa Le-
don ja miOaustulosten hankkimiseen, käsiOelemiseen ja esiOämi-
seen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaaLoi-
den avulla 

S1-S6 L5

Fysiikan 0edot ja niiden käy1äminen

T10 ohjata oppilasta käyOämään fysiikan käsiOeitä täsmällisesL sekä 
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohL luonnonLeteellisten teo-
rioiden mukaisia käsityksiä

S1-S6 L1

T11 ohjata oppilasta käyOämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaami-
sessa ja seliOämisessä sekä ennusteiden tekemisessä

S1-S6 L1

T12 ohjata oppilasta käyOämään ja arvioimaan kriigsesL eri Leto-
lähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fy-
siikalle ominaisella tavalla

S1-S6 L2, L4

T13 ohjata oppilasta hahmoOamaan luonnonLeteellisen Ledon 
luonneOa ja kehiOymistä sekä Leteellisiä tapoja tuoOaa Letoa 

S1-S6

T14 ohjata oppilasta saavuOamaan riiOävät Ledolliset valmiudet jat-
ko-opintoja varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä

S5, S6

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan Letojaan ja taitojaan mo-
nialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia 
tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa Llanteissa kuten luonnos-
sa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai Ledeyhteisöissä 

S1-S6 L6
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Fysiikan tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
Sisältöalueet liiOyvät toisiinsa siten, eOä luonnonLeteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy kaikkiin muihin sisäl-
töalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Luonnon0eteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia 
sisältöjä tarkasL ohjeisteOuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituk-
senmukaisesL tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohLmista, suunniOelua, koejärjestely-
jen rakentamista, havainnoinLa ja miOaamista, tulosten koonLa ja käsiOelyä sekä tulosten arvioinLa ja esit-
tämistä. Tutustutaan Leto- ja viesLntäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, eOä oman elämän ja elinympäris-
tön ilmiöitä pohditaan erityisesL terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan 
huomioon paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneegsen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joi-
hinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitaLivisella tasolla. 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liiOyviä sisältöjä valitaan erityises-
L yhteiskunnan toiminnan ja kehiOymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä 
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammaOeihin, joissa tarvitaan fysiikan 
osaamista. 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, eOä niissä tulevat esiin fysiikan luonne 
Leteenä, energian säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja miOasuhteet. Sisältöihin kuu-
luvat myös tutustuminen fysiikkaan liiOyviin uuLsiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tut-
kimukseen. 

S5 Vuorovaikutus ja liike: Sisällöt liiOyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liikeLloihin. Kahden 
kappaleen vuorovaikutusLlanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuOaviin voimiin ja niiden vaikutuk-
seen kappaleen liikkeeseen. LiikeLlaa kuvataan tasaisen ja muuOuvan liikkeen malleilla myös kvanLtaLivi-
sesL. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitaLivisesL energiaan. 

S6 Sähkö: Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jänniOeen ja sähkövirran välistä yhteyOä. Sitä 
tarkastellaan ensin kvalitaLivisesL ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, siOen kvanLtaLivisesL miOaamalla 
suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvalli-
suuteen sekä sähkön käyOöön ja tuoOamiseen liiOyen. Sähköinen varautuminen ja magneLsmi yhdistetään 
kvalitaLivisesL virtapiirien ilmiömaailmaan. 

Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9 
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Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoiOeiden saavuOamista. Tutkimukselli-
nen lähestymistapa tukee käsiOeiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. TavoiOeiden kannalta 
keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunniOelussa ja toteuOa-
misessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesL nuoria työnte-
kijöitä koskevia rajoituksia. 

Oppimisympäristöissä käytetään Leto- ja viesLntäteknologiaa luontevalla tavalla. JoOa fysiikan ja teknolo-
gian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesL, koulun Llojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdol-
lisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantunLjoiden kanssa. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7-9 

Fysiikan tavoiOeiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn 
sekä tunnistamaan oppimistapojaan. KäsiOeiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, joOa oppilaille 
muodostuu käsiOeistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen 
ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyOää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilai-
sissa rooleissa tai edetä yksilöllisesL ajaOelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyOötavoilla 
voidaan myös haastaa oppilaiden kehiOyviä abstrakLn ajaOelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, 
osallisuus toiminnan suunniOelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan 
vahvistumista. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 fysiikassa vuosiluokilla 7-9  

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat 
tavoiOeensa ja arvioinLperusteensa, tukee monipuolista arvioinLa. Kokeellisen työskentelyn arvioinL voi 
edetä hierarkkisesL työskentelyn, havainnoinnin ja miOaamisen perustaidoista ohjeisteOuihin tutkimusteh-
täviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkoLetojaan, -taitojaan 
ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palauOeen ja kysymysten avulla. Kannustava 
palaute tukee erityisesL tutkimisen taitojen kehiOymistä ja moLvaaLon rakentumista. Kokonaisuuksien lo-
pussa arvioidaan aseteOujen tavoiOeiden saavuOamista ja suunnataan huomiota kohL uusia kehiOämis-
haasteita. ArvioinL perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnoinLin. Tuotosten sisäl-
lön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaa-
mista, Ledonhakua, näkökulmien perustelemista, käsiOeiden käyOöä, ilmaisun selkeyOä ja työn loppuun 
saaOamista. Oppilaiden itsearvioinLa ja vertaispalauteOa sekä opeOajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja 
voidaan käyOää arvioinnin tukena.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiaineena.  
PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut fysiikan oppimäärän ta-
voiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso fysiikan pääOöarvioinnin 
kriteereihin. Fysiikassa oppilaan osaaminen kehiOyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän pääOövaihee-
seen saakka. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin 
kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmas-
sa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. 
Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman 
suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Fysiikan pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä  
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Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa ja innostaa oppi-
lasta fysiikan opiskeluun

S1-S6 Ei käytetä arvosanan muodostamisen 
perusteena. Oppilasta ohjataan pohL-
maan kokemuksiaan osana itsearvioin-
La.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta 
tunnistamaan omaa fysiikan 
osaamistaan, aseOamaan tavoit-
teita omalle työskentelylleen 
sekä työskentelemään pitkäjän-
teisesL

S1-S6 TavoiOeellinen 
työskentely ja op-
pimaan oppimisen 
taidot

Oppilas osaa aseOaa omia tavoiOeita 
pienten kokonaisuuksien osalta ja työs-
kennellä niiden saavuOamiseksi. 
Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan 
opeOajan antaman palauOeen, ver-
taispalauOeen ja itsearvioinnin perus-
teella.

T3 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään fysiikan osaamisen merki-
tystä omassa elämässä, elinym-
päristössä ja yhteiskunnassa

S1-S6 Fysiikan merkityk-
sen arvioiminen

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avul-
la, miten fysiikan Letoja ja taitoja tarvi-
taan erilaisissa Llanteissa.  
Oppilas osaa kuvata fysiikan osaamisen 
merkitystä eri ammateissa ja jatko-
opinnoissa.

T4 ohjata oppilasta käyOämään 
fysiikan osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa 
sekä arvioimaan omia valinto-
jaan energiavarojen kestävän 
käytön kannalta

S1-S6 Kestävän kehityk-
sen Ledot ja tai-
dot fysiikan kan-
nalta

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avul-
la, miten fysiikan osaamista tarvitaan 
kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.  
Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja 
energiavarojen kestävän käytön kan-
nalta.

Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muodos-
tamaan kysymyksiä tarkastelta-
vista ilmiöistä sekä kehiOämään 
kysymyksiä edelleen tutkimus-
ten ja muun toiminnan lähtö-
kohdiksi 

S1-S6 Kysymysten muo-
dostaminen sekä 
tutkimusten ja 
muun toiminnan 
suunniOelu

Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä 
tarkasteltavasta ilmiöstä. 
Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tut-
kimuksen tai muun toiminnan kohteek-
si esimerkiksi rajaamalla muuOujia.

T6 ohjata oppilasta toteuOa-
maan kokeellisia tutkimuksia 
yhteistyössä muiden kanssa 
sekä työskentelemään turvalli-
sesL ja johdonmukaisesL

S1-S6 Kokeellisen tutki-
muksen toteuOa-
minen

Oppilas osaa työskennellä turvallisesL 
sekä tehdä havaintoja ja miOauksia 
ohjeiden tai suunnitelman mukaan. 
Oppilas osaa toteuOaa yhteistyössä 
muiden kanssa erilaisia tutkimuksia. 

T7 ohjata oppilasta käsiOele-
mään, tulkitsemaan ja esiOä-
mään omien tutkimustensa tu-
loksia sekä arvioimaan niitä ja 
koko tutkimusprosessia

S1-S6 Tutkimusten tulos-
ten käsiOely, esit-
täminen ja arvioinL

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esiOää 
tutkimusten tuloksia.  
Oppilas osaa arvioida tulosten oikeelli-
suuOa ja luoteOavuuOa sekä osaa ku-
vata tutkimusprosessin toimivuuOa. 
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T8 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään teknologisten sovellusten 
toimintaperiaaOeita ja merkitys-
tä sekä innostaa osallistumaan 
yksinkertaisten teknologisten 
ratkaisujen ideoinLin, suunniOe-
luun, kehiOämiseen ja sovelta-
miseen yhteistyössä muiden 
kanssa

S1-S6 Teknologinen 
osaaminen ja yh-
teistyö teknologi-
sessa ongelman-
ratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joitakin teknologi-
sia sovelluksia ja niiden toimintaperi-
aaOeita.  
Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä 
teknologisen ratkaisun ideoinnissa, 
suunniOelussa, kehiOämisessä ja sovel-
tamisessa. 

T9 opastaa oppilasta käyOä-
mään Leto- ja viesLntäteknolo-
giaa Ledon ja miOaustulosten 
hankkimiseen, käsiOelemiseen 
ja esiOämiseen sekä tukea oppi-
laan oppimista havainnollista-
vien simulaaLoiden avulla

S1-S6 Tieto- ja viesLntä-
tekniikan käyOö

Oppilas osaa käyOää Leto- ja viesLntä-
teknologisia välineitä tai sovelluksia 
Ledon ja miOaustulosten hankkimi-
seen, käsiOelemiseen ja esiOämiseen. 
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pää-
telmiä simulaaLosta.

Fysiikan 0edot ja niiden käyt-
täminen

T10 ohjata oppilasta käyOämään 
fysiikan käsiOeitä täsmällisesL 
sekä jäsentämään omia käsite-
rakenteitaan kohL luonnonLe-
teellisten teorioiden mukaisia 
käsityksiä.

S1-S6 KäsiOeiden käyOö 
ja jäsentyminen

Oppilas osaa kuvata ja seliOää ilmiöitä 
fysiikan keskeisten käsiOeiden avulla. 
Oppilas osaa yhdistää ilmiöön siihen 
liiOyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia 
kuvaavat suureet.

T11 ohjata oppilasta käyOämään 
erilaisia malleja ilmiöiden ku-
vaamisessa ja seliOämisessä 
sekä ennusteiden tekemisessä

S1-S6 Mallien käyOämi-
nen

Oppilas osaa käyOää yksinkertaisia 
malleja ja tehdä ennusteita sekä har-
joiOelee yksinkertaisten mallien muo-
dostamista miOaustuloksista. 
Oppilas osaa kuvata mallia ja nimetä 
mallin rajoituksia tai puuOeita.

T12 ohjata oppilasta käyOämään 
ja arvioimaan kriigsesL eri Le-
tolähteitä sekä ilmaisemaan ja 
perustelemaan erilaisia näke-
myksiä fysiikalle ominaisella ta-
valla

S1-S6 ArgumentoinLtai-
dot ja Letolähtei-
den käyOäminen

Oppilas osaa hakea Letoa erilaisista 
Letolähteistä ja valita joitakin luoteOa-
via Letolähteitä.   
Oppilas osaa ilmaista ja perustella eri-
laisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella 
tavalla.

T13 ohjata oppilasta hahmoOa-
maan luonnonLeteellisen Ledon 
luonneOa ja kehiOymistä sekä 
Leteellisiä tapoja tuoOaa Letoa 

S1, S4 LuonnonLeteelli-
sen Ledon luon-
teen hahmoOami-
nen

Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liiOyvien 
esimerkkien avulla luonnonLeteellisen 
Ledon luonneOa ja kehiOymistä. 
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla 
Leteellisiä tapoja tuoOaa Letoa.

T14 ohjata oppilasta saavuOa-
maan riiOävät Ledolliset val-
miudet jatko-opintoja varten 
vuorovaikutuksesta ja liikkeestä 
sekä sähköstä

S5, S6 Tiedollisten jatko-
opintovalmiuksien 
saavuOaminen

Oppilas osaa käyOää vuorovaikutuksen 
ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsit-
teitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, 
suureita, malleja ja lakeja tutuissa L-
lanteissa.
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15.4.8 KEMIA  

Oppiaineen tehtävä  

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnonLeteellisen ajaOelun sekä maailmankuvan kehit-
tymistä. Kemian opetus auOaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämäs-
sä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä valintoja 
sekä käyOää Letoja ja taitoja elämän eri Llanteissa. Opetus väliOää kuvaa kemian merkityksestä kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehiOämisessä sekä ympäristön ja ihmis-
ten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita oOamaan vastuuta ympäristöstään.  
  
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liiOyvien käsiOeiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmär-
tämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on makroskooppisella tasolla, muOa oppilaiden abstrakLn 
ajaOelun kehiOyessä yhteyOä submikroskooppisiin ja symbolisiin malleihin vahvistetaan. Oppilaiden aikai-
semmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja seliOämiseen sekä aineen raken-
teen ja kemiallisten reakLoiden mallintamiseen kemian merkkikielellä.  Opetus ohjaa luonnonLeteille omi-
naiseen ajaOeluun, Ledonhankintaan, Letojen käyOämiseen, ideoinLin, vuorovaikutukseen sekä Ledon luo-
teOavuuden ja merkityksen arvioinLin eri Llanteissa.  

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liiOyvien aineiden ja ilmiöiden havainnoinL ja tutkimi-
nen.  Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsiOeiden sisäistämisessä, tutkimisen taitojen oppi-
misessa ja luonnonLeteiden luonteen hahmoOamisessa. Tutkimusten tekeminen kehiOää työskentelyn ja 
yhteistyön taitoja, luovaa ja kriigstä ajaOelua sekä innostaa oppilaita kemian opiskeluun.  

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmoOamaan kemian osaamisen merkitystä myös jatko-opinto-
jen ja työelämän kannalta. YhdenvertaisuuOa ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia 
soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesL ammaOeihin, joissa tarvitaan kemian 
osaamista.  

Kemian opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

T15 ohjata oppilasta sovelta-
maan fysiikan Letojaan ja taito-
jaan monialaisissa oppimiskoko-
naisuuksissa sekä tarjota mah-
dollisuuksia tutustua fysiikan 
soveltamiseen erilaisissa Llan-
teissa kuten luonnossa, elinkei-
noelämässä, järjestöissä tai Le-
deyhteisöissä

S1-S6 Tietojen ja taito-
jen soveltaminen 
eri Llanteissa

Oppilas osaa käyOää fysiikan Letojaan 
ja taitojaan monialaisessa oppimisko-
konaisuudessa tai Llanteessa, jossa 
fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun S1-S6 L1
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T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaa-
mistaan, aseOamaan tavoiOeita omalle työskentelylleen sekä työs-
kentelemään pitkäjänteisesL 

S1-S6 L1, L6

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä 
omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa

S1-S6 L6, L7

T4 ohjata oppilasta käyOämään kemian osaamistaan kestävän tule-
vaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luon-
nonvarojen kestävän käytön ja tuoOeen elinkaaren kannalta

S1-S6 L3, L7

Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista 
ilmiöistä sekä kehiOämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohdiksi 

S1-S6 L1, L7

T6 ohjata oppilasta toteuOamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyös-
sä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesL ja johdonmu-
kaisesL

S1-S6 L2, L5

T7 ohjata oppilasta käsiOelemään, tulkitsemaan ja esiOämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimuspro-
sessia

S1-S6 L2, L5

T8 ohjata oppilasta hahmoOamaan kemian soveltamista teknolo-
giassa sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideoinLin, 
suunniOeluun, kehiOämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden 
kanssa

S1-S6 L2, L3, L5

T9 ohjata oppilasta käyOämään Leto- ja viesLntäteknologiaa Ledon 
ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsiOelemiseen ja esiOämiseen 
sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaaLoiden 
avulla

S1-S6 L5

Kemian 0edot ja niiden käy1äminen

T10 ohjata oppilasta käyOämään kemian käsiOeitä täsmällisesL sekä 
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohL luonnonLeteellisten teo-
rioiden mukaisia käsityksiä

S1-S6 L1

T11 ohjata oppilasta käyOämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selit-
tämään aineen rakenneOa ja kemiallisia ilmiöitä

S1-S6 L1

T12 ohjata oppilasta käyOämään ja arvioimaan kriigsesL eri Leto-
lähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä 
kemialle ominaisella tavalla

S1-S6 L2, L4

T13 ohjata oppilasta hahmoOamaan luonnonLeteellisen Ledon 
luonneOa ja kehiOymistä sekä Leteellisiä tapoja tuoOaa Letoa 

S1-S6

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaaOeita aineen omi-
naisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista

S5, S6

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian Letojaan ja taitojaan mo-
nialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia 
tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa Llanteissa kuten luonnos-
sa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai Ledeyhteisöissä 

S1-S6 L6
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Kemian tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
Sisältöalueet liiOyvät toisiinsa siten, eOä luonnonLeteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy muihin sisältöalueisiin. 
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Luonnon0eteellinen tutkimus: Turvallisen työskentelyn periaaOeet ja perustyötaidot luovat pohjan ko-
keelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä 
suljeOuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesL tutkimus-
prosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohLmista, suunniOelua, koejärjestelyn toteuOamista, ha-
vainnoinLa, tulosten koonLa ja käsiOelyä sekä tulosten arvioinLa ja esiOämistä. Tutustutaan Leto- ja vies-
Lntäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, eOä oman elämän ja elinympäris-
tön ilmiöitä pohditaan erityisesL terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan 
huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön Lla. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja palotur-
vallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.  

S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liiOyviä sisältöjä valitaan erityisesL ihmiskunnan 
hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuoOeiden 
elinkaariajaOelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammaOeihin, joissa 
tarvitaan kemian osaamista. 

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, eOä niissä tulee esiin kemian luonne Letee-
nä, aineen ja energian säilymisen periaaOeet sekä luonnon miOasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutus-
tuminen kemiaan liiOyviin uuLsiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen. 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Tutkitaan monipuolisesL seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuk-
sia kuten vesi- ja rasvaliukoisuuOa. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen 
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaaLoita käytetään yhdisteiden 
rakentumisen hahmoOamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään jo-
honkin orgaaniseen yhdisteryhmään.  

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Tutustutaan energian ja aineiden muuOumiseen kemiallisissa 
reakLoissa. Havainnoidaan reakLonnopeuOa ja pohditaan siihen vaikuOavia tekijöitä. Perehdytään hiilen 
kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle.  Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerk-
kien yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reakLoyhtälöiden tulkitsemista. 

Kemian oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoiOeiden saavuOamista. Tutkimukselli-
nen lähestymistapa tukee käsiOeiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. TavoiOeiden kannalta 
keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunniOelussa ja toteuOa-
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misessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä työturvallisuuslain-
säädäntöä ja erityisesL nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.   

Oppimisympäristöissä käytetään Leto- ja viesLntäteknologiaa luontevalla tavalla. JoOa kemian ja teknolo-
gian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesL, koulun Llojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdol-
lisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantunLjoiden kanssa.  

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki kemiassa vuosiluokilla 7-9 

Kemian tavoiOeiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 
tunnistamaan oppimistapojaan. KäsiOeiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, joOa oppilaille muo-
dostuu käsiOeistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja 
sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyOää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisis-
sa rooleissa tai edetä yksilöllisesL ajaOelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyOötavoilla voi-
daan myös haastaa oppilaiden kehiOyviä abstrakLn ajaOelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osal-
lisuus toiminnan suunniOelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvis-
tumista. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 kemiassa vuosiluokilla 7-9  

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat 
tavoiOeensa ja arvioinLperusteensa, tukee monipuolista arvioinLa. Kokeellisen työskentelyn arvioinL voi 
edetä hierarkkisesL turvallisen työskentelyn periaaOeista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä 
aina avoimiin tutkimuksiin asL. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkoLetojaan, -taitojaan ja -käsi-
tyksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palauOeen ja kysymysten avulla. Kannustava palau-
te tukee erityisesL tutkimisen taitojen kehiOymistä ja moLvaaLon rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa 
arvioidaan aseteOujen tavoiOeiden saavuOamista ja suunnataan huomiota kohL uusia kehiOämishaasteita. 
ArvioinL perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnoinLin.  Tuotosten sisällön lisäksi 
arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, Le-
donhakua, näkökulmien perustelemista, käsiOeiden käyOöä, ilmaisun selkeyOä ja työn loppuun saaOamista. 
Oppilaiden itsearvioinLa ja vertaispalauteOa sekä opeOajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyt-
tää arvioinnin tukena.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona kemian opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiaineena.  
PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut kemian oppimäärän ta-
voiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso kemian pääOöarvioinnin 
kriteereihin. Kemiassa oppilaan osaaminen kehiOyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän pääOövaihee-
seen saakka. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin 
kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmas-
sa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. 
Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman 
suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Kemian pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen
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Merkitys, arvot ja asen-
teet

T1 kannustaa ja innostaa 
oppilasta kemian opiske-
luun

S1-S6 Ei käytetä arvosanan muodostamisen pe-
rusteena. Oppilasta ohjataan pohLmaan 
kokemuksiaan osana itsearvioinLa.

T2 ohjata ja kannustaa 
oppilasta tunnistamaan 
omaa kemian osaamis-
taan, aseOamaan tavoit-
teita omalle työskentelyl-
leen sekä työskentele-
mään pitkäjänteisesL

S1-S6 TavoiOeellinen työs-
kentely ja oppimaan 
oppimisen taidot

Oppilas osaa aseOaa omia tavoiOeita pien-
ten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä 
niiden saavuOamiseksi. 
Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan 
opeOajan antaman palauOeen, vertaispa-
lauOeen ja itsearvioinnin perusteella. 

T3 ohjata oppilasta ym-
märtämään kemian 
osaamisen merkitystä 
omassa elämässä, eli-
nympäristössä ja yhteis-
kunnassa

S1-S6 Kemian merkityksen 
arvioiminen

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, 
miten kemian Letoja ja taitoja tarvitaan 
erilaisissa Llanteissa.  
Oppilas osaa kuvata kemian osaamisen 
merkitystä eri ammateissa ja jatko-opin-
noissa.

T4 ohjata oppilasta käyt-
tämään kemian osaamis-
taan kestävän tulevai-
suuden rakentamisessa 
sekä arvioimaan omia 
valintojaan luonnonvaro-
jen kestävän käytön ja 
tuoOeen elinkaaren kan-
nalta 

S1-S6 Kestävän kehityksen 
Ledot ja taidot ke-
mian kannalta

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, 
miten kemian osaamista tarvitaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamiseksi.  
Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja luon-
nonvarojen kestävän käytön ja tuoOeen 
elinkaaren kannalta.

Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta 
muodostamaan kysy-
myksiä tarkasteltavista 
ilmiöistä sekä kehiOä-
mään kysymyksiä edel-
leen tutkimusten ja 
muun toiminnan lähtö-
kohdiksi 

S1-S6 Kysymysten muodos-
taminen sekä tutki-
musten ja muun 
toiminnan suunniOe-
lu

Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkas-
teltavasta ilmiöstä. 
Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tutki-
muksen tai muun toiminnan kohteeksi esi-
merkiksi rajaamalla muuOujia.

T6 ohjata oppilasta to-
teuOamaan kokeellisia 
tutkimuksia yhteistyössä 
muiden kanssa sekä 
työskentelemään turval-
lisesL ja johdonmukai-
sesL

S1-S6 Kokeellisen tutki-
muksen toteuOami-
nen

Oppilas hallitsee perustyötaidot, osaa työs-
kennellä turvallisesL sekä tehdä havaintoja 
ohjeiden tai suunnitelman mukaan. 
Oppilas osaa toteuOaa yhteistyössä muiden 
kanssa suljeOuja ja avoimia tutkimuksia. 
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T7 ohjata oppilasta käsit-
telemään, tulkitsemaan ja 
esiOämään omien tutki-
mustensa tuloksia sekä 
arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia

S1-S6 Tutkimusten tulosten 
käsiOely, esiOäminen 
ja arvioinL

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esiOää tut-
kimusten tuloksia.  
Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuut-
ta ja luoteOavuuOa sekä osaa kuvata tutki-
musprosessin toimivuuOa. 

T8 ohjata oppilasta hah-
moOamaan kemian so-
veltamista teknologiassa 
sekä osallistumaan ke-
miaa soveltavien ratkai-
sujen ideoinLin, suunnit-
teluun, kehiOämiseen ja 
soveltamiseen yhteis-
työssä muiden kanssa

S1-S6 Teknologinen osaa-
minen ja yhteistyö 
teknologisessa on-
gelmanratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joitakin esimerkkejä 
kemian soveltamisesta teknologiassa. 
Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä yk-
sinkertaisen kemiaa soveltavan ratkaisun 
ideoinnissa, suunniOelussa, kehiOämisessä 
ja soveltamisessa. 

T9 ohjata oppilasta käyt-
tämään Leto- ja viesLn-
täteknologiaa Ledon ja 
tutkimustulosten hank-
kimiseen, käsiOelemi-
seen ja esiOämiseen sekä 
tukea oppilaan oppimista 
havainnollistavien simu-
laaLoiden avulla

S1-S6 Tieto- ja viesLntä-
tekniikan käyOö

Oppilas osaa käyOää Leto- ja viesLntätek-
nologisia välineitä tai sovelluksia Ledon ja 
tutkimustulosten hankkimiseen, käsiOele-
miseen ja esiOämiseen. 
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä 
simulaaLosta.

Kemian 0edot ja niiden 
käy1äminen

T10 ohjata oppilasta 
käyOämään kemian kä-
siOeitä täsmällisesL sekä 
jäsentämään omia käsi-
terakenteitaan kohL 
luonnonLeteellisten teo-
rioiden mukaisia käsityk-
siä.

S1-S6 KäsiOeiden käyOö ja 
jäsentyminen

Oppilas osaa käyOää kemian keskeisiä käsit-
teitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää 
niitä toisiinsa. 
Oppilas osaa kuvata ja seliOää ilmiöitä ke-
mian keskeisten käsiOeiden avulla.

T11 ohjata oppilasta 
käyOämään erilaisia mal-
leja kuvaamaan ja selit-
tämään aineen rakennet-
ta ja kemiallisia ilmiöitä

S1-S6 Mallien käyOäminen Oppilas osaa kuvata aineen rakenneOa ja 
kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla.

T12 ohjata oppilasta 
käyOämään ja arvioi-
maan kriigsesL eri Leto-
lähteitä sekä ilmaise-
maan ja perustelemaan 
erilaisia näkemyksiä ke-
mialle ominaisella tavalla

S1-S6 ArgumentoinLtaidot 
ja Letolähteiden 
käyOäminen

Oppilas osaa hakea Letoa erilaisista Leto-
lähteistä ja valita joitakin luoteOavia Leto-
lähteitä.   
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia 
näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.



 701

15.4.9 TERVEYSTIETO  

Oppiaineen tehtävä 

TerveysLeto on moniLeteiseen Letoperustaan pohjautuva oppiaine. TerveysLedon opetuksen tehtävänä on 
oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehiOäminen. Lähtökohtana on elämän kunnioiOaminen ja ih-
misoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvoinLin ja turvallisuuteen liiOyviä ilmiöitä tarkas-
tellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kauOa. Näitä ovat terveyteen liiOyvät 
Ledot, taidot, itsetuntemus, kriignen ajaOelu sekä eegnen vastuullisuus.  

Opetuksessa huomioidaan terveyteen liiOyvien ilmiöiden moniuloOeisuus ja -tasoisuus: terveyOä tukevat ja 
kuluOavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset yhteydet ja syy-seuraussuhteet.  Ter-
veyOä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla 
sekä soveltuvin osin myös globaalisL. Oppilaiden kehiOyessä ja elinpiirin kasvaessa terveyteen liiOyvien ky-
symysten tarkastelu laajenee ja syvenee. Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään terveyOä voimavarana 
jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden yksilöllistä 
ja yhteisöllistä Ledon hankintaa, rakentamista, arvioinLa ja käyOämistä.  Lisäksi tuetaan turvallisuustaitoi-
hin, sosiaalisiin taitoihin sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liiOyvien valmiuksien kehiOymistä.  

Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmoOavat terveyden laaja-alaisuuOa ja saavat valmiuksia tehdä tarkoi-
tuksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liiOyviä 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 liiOyviä ilmiöitä omassa elin-, ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä eri 
oppiaineiden kanssa sekä harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä. 

T13 ohjata oppilasta 
hahmoOamaan luonnon-
Leteellisen Ledon luon-
neOa ja kehiOymistä 
sekä Leteellisiä tapoja 
tuoOaa Letoa 

S1, S4 LuonnonLeteellisen 
Ledon luonteen 
hahmoOaminen

Oppilas osaa kuvata kemiaan liiOyvien esi-
merkkien avulla luonnonLeteellisen Ledon 
luonneOa ja kehiOymistä. 
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla Le-
teellisiä tapoja tuoOaa Letoa. 

T14 ohjata oppilasta 
ymmärtämään peruspe-
riaaOeita aineen ominai-
suuksista, rakenteesta ja 
aineiden muutoksista

S5, S6 Tiedollisten jatko-
opintovalmiuksien 
saavuOaminen

Oppilas osaa käyOää aineen ominaisuuk-
sien, rakenteiden ja aineiden muutoksien 
keskeisiä käsiOeitä, ilmiöitä ja malleja tu-
tuissa Llanteissa.

T15 ohjata oppilasta so-
veltamaan kemian Leto-
jaan ja taitojaan monia-
laisissa oppimiskokonai-
suuksissa sekä tarjota 
mahdollisuuksia tutustua 
kemian soveltamiseen 
erilaisissa Llanteissa ku-
ten luonnossa, elinkei-
noelämässä, järjestöissä 
tai Ledeyhteisöissä

S1-S6 Tietojen ja taitojen 
soveltaminen eri L-
lanteissa

Oppilas osaa käyOää kemian Letojaan ja 
taitojaan monialaisessa oppimiskokonai-
suudessa tai Llanteessa, jossa kemiaa so-
velletaan eri ympäristöissä.
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TerveysLetoa opetetaan vuosiluokilla 1-6 osana ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7-9 opetuksessa syvennetään 
ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesL. Opetuksessa pyri-
tään aiempaa tarkempaan Ledonalakohtaiseen käsiOeiden käyOöön ja vahvistetaan kriigseen ajaOeluun, 
itsetuntemukseen ja eegseen pohdintaan liiOyvää osaamista ikäkauden mukaisesL. Opetuksessa eri vuosi-
luokilla otetaan huomioon opeteOavan aineksen ja siihen liiOyvän osaamisen merkitys oppilaiden ikäkau-
den ja kehitysvaiheen näkökulmasta.  

Terveys0edon opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Tervey1ä tukeva kasvu ja kehitys

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuuOa, tervey-
den edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavara-
lähtöisesL   

S1-S3 L1, L2, L3, 
L7 

T2 ohjata oppilasta kehiOämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaiku-
tustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa risLriita- ja kriisiLlanteis-
sa 

S1 L2 ,L3, L4, 
L7 

T3 ohjata oppilasta kehiOämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja 
asenteiden sekä kehon ja mielen viesLen tunnistamista ja tunnista-
maan ja säätelemään käyOäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan 
tukevia tekijöitä 

S1 L1, L3, L4,L6 

T4 ohjata oppilasta pohLmaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja 
yhdenvertaisuuteen liiOyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä 
tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten väli-
sissä vuorovaikutusLlanteissa 

S1 S3 L1, L2, L3, 
L4, L6, L7

Tervey1ä tukevat ja kulu1avat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykki-
sestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista 
tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyOää 
näihin liiOyviä käsiOeitä asianmukaisesL 

S1-S3 L1, L2, L3, 
L4

T6 tukea oppilaan kehiOymistä terveyteen ja sairauteen liiOyvän Le-
don hankkijana ja käyOäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituk-
senmukaisesL terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liiOyvissä L-
lanteissa

S2 S3 L2, L3, L5, 
L6, L7 

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja 
turvallisuuteen liiOyviä toOumuksiaan, valintojaan ja niiden peruste-
luja sekä rohkaista oppilasta pohLmaan oman terveyden kannalta 
merkityksellisiä voimavaroja 

S1 S2 L2, L3, L4, 
L7

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriigsesL tervey-
teen ja sairauteen liiOyviä ilmiöitä, niihin liiOyviä arvoja ja normeja 
sekä arvioimaan Ledon luoteOavuuOa ja merkitystä 

S1-S3 L1-L7

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kul1uuri
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Terveys0edon tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

TavoiOeiden pohjalta luodaan ehyitä, ikätasoisesL eteneviä opetuskokonaisuuksia. Opintokokonaisuudet 
rakentavat monipuolista Letoa ja osaamista terveydestä voimavarana, sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaa-
lisesta osa-alueesta sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Opintokokonaisuuksissa otetaan huomioon 
elämänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys sekä niiden kehitystehtävät. Sisältöjen valinnoissa 
hyödynnetään paikallisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita ja sovelletaan niitä tavoiOeiden mukaisesL. 

S1 Tervey1ä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista 
hahmoOamista terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elä-
mänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuuOa ja henkilökohtaisuuOa. Kas-
vun ja kehityksen sisällöissä painoOuvat idenLteeLn, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksu-
aalinen kehiOyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvoinL ja itsensä arvos-
taminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutusL-
lanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään risLriitojen, ongelmaL-
lanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsiOelyyn.  

S2 Tervey1ä tukevat ja kulu1avat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Sisältöjä valitaan syventäen Letoa ja 
ymmärrystä terveyOä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liiOyvistä tot-
tumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksu-
aaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista 
tarkastellaan mielenterveyOä, hyvinvoinLa tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toi-
mintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun ha-
kemista. Sisältöjä valiOaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan ter-
veyteen liiOyvän Ledon luoteOavuuOa.  

Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumaOomuus ja passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen ja 
nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvoinL, 
riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liiOyvistä sisällöistä valitaan kes-
keiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit ja tapaturmat. 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kul1uuri: Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuo-
ruudessa. Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen ku-

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulOuurin 
ja Leto- ja viesLntäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnil-
le

S3 L2, L4, L5, 
L7

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työky-
vylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asian-
mukaista käyOöä

S1 S2 L1, L3, L6  

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan 
elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsi-
tyksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan 
kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista 

S1-S3 L1,L2, L3, L7 

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriigsesL terveyteen ja sai-
rauteen liiOyvää viesLntää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja 
vaikuOamiskeinoja terveyOä ja turvallisuuOa koskevissa asioissa 
omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä

S3 L1-L7
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luOaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämi-
sen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.  

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuOamisen keinoja tarkastellaan erityisesL Ledon luotet-
tavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulOuu-
rin terveyOä edistävä merkitys ja kulOuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus 
ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioiOaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia 
kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.  

Terveys0edon oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsiOeleminen ja ajankohtaisuu-
den huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä kriigsen ajaOelun ja oppi-
misen taitojen kehiOymiselle.  

Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien Letojen ja kokemusten esiintuomiseen, kysymysten 
esiOämiseen ja vastausten etsimiseen, Letojen jäsentämiseen, johtopäätösten tekemiseen ja niiden perus-
telemiseen. Oppilaita ohjataan eri tekijöiden merkityksellisyyden arvioinLin sekä laajempien asiakokonai-
suuksien hahmoOamiseen. AkLivinen toiminta, tavoiOeellisuus ja pohLva työskentely kehiOävät sekä eeg-
siä valmiuksia eOä tunne-, vuorovaikutus-, ajaOelu- ja yhteistyötaitoja.  

Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveysLedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat ihmisten väliset 
vuorovaikutusLlanteet, yhteisöt ja sähköiset ympäristöt.  Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee 
huomioida, eOä ne mahdollistavat Ledon rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuu-
den, kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tut-
kimisen mahdollisimman luonnollisissa Llanteissa ja ympäristöissä.  

Oman oppimisympäristön akLivinen havainnoinL, oppilaiden mukaan oOaminen oppimisympäristöjen ja 
työtapojen valintaan sekä voimavaralähtöinen terveyden ja turvallisuuden edistäminen tarjoavat mahdolli-
suuksia terveysosaamisen harjoiOelulle ja soveltamiselle kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla yhteenkuulu-
vuuOa, yhteisöllistä hyvinvoinLa ja osallisuuOa omassa opetusryhmässä ja koko kouluyhteisössä.   

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki terveys0edossa vuosiluokilla 7-9  

Monet terveysLedon aihepiirit koskeOavat oppilaiden kehitysvaiheOa, yksilöllisiä kokemuksia ja elämänL-
lanneOa. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden kehitykseen, elämänLlantee-
seen ja kulOuuriin liiOyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja kunnioiOamaan jokaisen oi-
keuOa yksityisyyteen ja koskemaOomuuteen itseään koskevissa terveyteen ja sairauteen liiOyvissä kysymyk-
sissä. 

Opetus suunnitellaan siten, eOä 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 toimintakulOuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös oppi-
laan tarvitsema henkilökohtainen tuki oppimiseen ja elämänLlanteeseen liiOyvissä kysymyksissä.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 terveys0edossa vuosiluokilla 7-9  

TerveysLedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arvioinL. Arvioinnin ja palauOeen 
tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehiOämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä 
arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoiOaa osaamistaan monipuolisesL, opetuksen eri vaiheissa ja 
osaamisalueen ominaispiirteet huomioon oOaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearvioinLa ja ver-
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taispalauteOa. TerveysLedossa on erityisen tärkeätä huolehLa siitä, eOä arvioinL ei kohdistu oppilaan ar-
voihin, asenteisiin, terveyskäyOäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamengin tai muihin henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin. Eegstä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoiOeissa kiinnitetään huomiota siihen, 
miten oppilas pohLi ja perustelee käsiteltävää aiheOa terveyden näkökulmasta, Ledonalan käsiOeitä ja eri-
laisia lähteitä käyOäen.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona terveysLedon opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiai-
neena.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut terveysLedon 
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso terveysLe-
don valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen terveysLedossa kehiOyy oppimäärän pääOö-
vaiheeseen saakka. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöar-
vioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Terveys0edon pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-alu-
eet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Tervey1ä tukeva kasvu ja ke-
hitys

T1 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään terveyden laaja-alaisuut-
ta, terveyden edistämistä sekä 
elämänkulkua, kasvua ja kehi-
tystä voimavaralähtöisesL

S1-S3 Terveyteen liiOyvät 
käsitykset 

Oppilas osaa kuvata terveyden 
osa-alueet ja näiden välistä vuoro-
vaikutusta esimerkkien avulla sekä 
kuvata esimerkein mitä terveyden 
edistämisellä tarkoitetaan.   
Oppilas pystyy esiOelemään elä-
mänkulun eri vaiheita, erityisesL 
nuoruuden kehitystä ja kuvaa-
maan esimerkkien avulla tervey-
den, kasvun ja kehityksen merki-
tystä elämän voimavarana.

T2 ohjata oppilasta kehiOä-
mään valmiuksiaan tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja ky-
kyä toimia erilaisissa risLriita- 
ja kriisiLlanteissa 

S1 Vuorovaikutus- ja 
tunnetaitojen sekä 
käyOäytymisen sää-
telyn analysoinL

Oppilas osaa nimetä useita tuntei-
ta sekä osaa antaa esimerkkejä 
tunteiden ja käyOäytymisen väli-
sestä vuorovaikutuksesta ja käyt-
täytymisen säätelystä.   

Oppilas pystyy tuoOamaan ratkai-
suja risLriitaLlanteiden selviOämi-
seen sekä esitellä keinoja stressin 
ja kriisien käsiOelyyn. 



 706

T3 ohjata oppilasta kehiOä-
mään itsetuntemustaan, 
omien arvojen ja asenteiden 
sekä kehon ja mielen viesLen 
tunnistamista ja säätelemään 
käyOäytymistään, oppimistaan 
ja opiskeluaan tukevia tekijöitä 

S1 Ei käytetä arvosanan muodosta-
misen perusteena. Oppilasta ohja-
taan pohLmaan kokemuksiaan 
osana itsearvioinLa.

T4 ohjata oppilasta pohLmaan 
yksilöllisyyteen, yhteisöllisyy-
teen ja yhdenvertaisuuteen 
liiOyviä kysymyksiä terveyden 
näkökulmasta sekä tukea oppi-
laan valmiuksia luoda vastuul-
lisia ratkaisuja ihmisten välisis-
sä vuorovaikutusLlanteissa 

S1 S3 S4 Terveydellisen kehi-
tyksen analysoinL ja 
toiminta vuorovai-
kutusLlanteissa

Oppilas osaa eritellä esimerkkien 
avulla yksilölliseen kehitykseen 
liiOyviä kysymyksiä terveyden nä-
kökulmasta ja arvioida sosiaalisten 
suhteiden merkitystä mielen hy-
vinvoinnille ja terveydelle. 

Oppilas osaa nimetä ja kuvata yh-
dessä toimimiseen ja vuorovaiku-
tukseen liiOyviä eegsiä kysymyk-
siä ja Llanteita tuoOaa niihin vas-
tuullisia ratkaisuja.  

Tervey1ä tukevat ja kulu1a-
vat tekijät ja sairauksien eh-
käisy

T5 ohjata oppilasta syventä-
mään ymmärrystään fyysises-
tä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 
terveydestä ja niitä vahvistavis-
ta ja vaarantavista tekijöistä ja 
mekanismeista sekä tukea op-
pilaan valmiuksia käyOää näi-
hin liiOyviä käsiOeitä asianmu-
kaisesL

S1-S3 Terveyteen vaikut-
tavien tekijöiden 
tunnistaminen ja 
terveyteen liiOyvien 
käsiOeiden käyOä-
minen  

Oppilas pystyy nimeämään useita 
terveyOä tukevia ja vaarantavia 
tekijöitä sekä kuvaamaan pääpiir-
teissään näiden välisiä yhteyksiä ja 
syy- ja seuraussuhteita. 
Oppilas osaa käyOää keskeisiä ter-
veyteen ja sairauteen liiOyviä kä-
siOeitä asianmukaisesL.  

T 6 tukea oppilaan kehiOymis-
tä terveyteen ja sairauteen 
liiOyvän Ledon hankkijana ja 
käyOäjänä sekä edistää val-
miuksia toimia tarkoituksen-
mukaisesL terveyteen, turval-
lisuuteen ja sairauksiin liiOy-
vissä Llanteissa 

S2 S3 Terveyteen, turvalli-
suuteen ja sairau-
teen liiOyvien Leto-
jen ja taitojen sovel-
taminen

Oppilas osaa hakea terveyteen 
liiOyvää luoteOavaa Letoa erilai-
sista lähteistä ja käyOää sitä pää-
osin asianmukaisesL. 

Oppilas osaa kuvata esimerkein tai 
esiOää asianmukaisia toiminta-
malleja itsehoidossa, avun hake-
misessa ja terveyOä ja turvalli-
suuOa vaarantavissa Llanteissa.
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T7 ohjata oppilasta tunnista-
maan ja arvioimaan omia ter-
veyteen ja turvallisuuteen liit-
tyviä toOumuksiaan, valinto-
jaan ja niiden perusteluja sekä 
rohkaista oppilasta pohLmaan 
oman terveyden kannalta 
merkityksellisiä voimavaroja

S1 S2 Ei käyteOä arvosanan muodosta-
misen perusteena. Oppilasta ohja-
taan pohLmaan kokemuksiaan 
osana itsearvioinLa. 

T 8 ohjata oppilasta tunnista-
maan ja tarkastelemaan kriig-
sesL terveyteen ja sairauteen 
liiOyviä ilmiöitä, niihin liiOyviä 
arvoja ja normeja sekä arvioi-
maan Ledon luoteOavuuOa ja 
merkitystä

S1-S3 Terveyteen ja sai-
rauteen liiOyvien 
ilmiöiden tarkastelu 
ja terveyteen liiOy-
vän Ledon luoteOa-
vuuden arvioiminen

Oppilas osaa eritellä terveystot-
tumusten omaksumiseen vaikuOa-
via tekijöitä ja osaa seliOää ter-
veystoOumuksiin liiOyvien ilmiöi-
den muodostumista.  
Oppilas osaa kuvata elämäntapoi-
hin liiOyviä eegsiä kysymyksiä ja 
esimerkkejä käyOäen arvioida 
elämäntapoihin liiOyvien valinto-
jen seurauksia. 

Oppilas osaa arvioida terveyteen 
liiOyvän Ledon luoteOavuuOa 
usean Ledon luoteOavuuOa ku-
vaavan tekijän pohjalta.

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta 
ja kul1uuri 

T 9 ohjata oppilasta ymmär-
tämään ympäristön, yhteisö-
jen, kulOuurin, ja Leto- ja vies-
Lntäteknologian merkitystä 
terveydelle ja hyvinvoinnille 

S3 Ympäristön terveys-
vaikutusten hah-
moOaminen

Oppilas osaa kuvata elinympäris-
tön aiheuOamia keskeisiä suoria ja 
epäsuoria vaikutuksia terveyteen 
sekä esitellä yhteisöjen, kulOuu-
rin, median ja Leto- ja viesLntä-
teknologian yhteyksiä terveyteen. 

T 10 ohjata oppilasta luomaan 
perustaa opiskelu-, toiminta- ja 
työkyvylle ja sen ylläpitämisel-
le sekä kuvaamaan terveyspal-
velujen asianmukaista käyOöä

S1 S2 Työkyvyn edistämi-
sen keinojen hah-
moOaminen  

Oppilas osaa laaLa opiskelu-, toi-
minta- ja työkykyä edistäviä suun-
nitelmia. Oppilas osaa kuvata mi-
ten hakeutua oman koulun ja 
kunnan terveyspalveluihin ja an-
taa useampia esimerkkejä siitä, 
miten niitä voi hyödyntää tarkoi-
tuksenmukaisesL eri Llanteissa.
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15.4.10 USKONTO  

Oppiaineen tehtävä 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 
Opetus perehdyOää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuOaa uskonto- 
ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää 
uskonnon ja kulOuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Ope-
tus antaa monipuolista Letoa uskonnoista ja auOaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita 
ohjataan kriigseen ajaOeluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa 
pohditaan uskon ja Ledon suhdeOa sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsiOeistöä. Uskon-
non opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä 
eOä niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioiOamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen py-
hää. 

 Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eegseen ajaOe-
luun ja rohkaistaan oppilaita pohLmaan omakohtaisesL eegsiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaiden itse-
tuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehiOymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus 
antaa oppilaille aineksia oman idenLteeLn, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja 
arvioinLin. Uskonnon opetus tukee jokaisen oppilaan kasvua yhteisön ja demokraagsen yhteiskunnan vas-
tuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulOuurisena ja yhteiskun-
nallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan Letoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, 
opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.  

T 11 ohjata oppilasta ymmär-
tämään ja arvioimaan perheen 
ja omaan elämänpiiriin kuulu-
vien  
ihmisten ja yhteisöjen edus-
tamia terveyskäsityksiä, tun-
nistamaan niiden merkitystä 
itselle sekä muodostamaan 
kuvaa itselle sopivista oppimi-
sen keinoista.

S1-S3 Terveyskäsitysten 
arvioinL sekä oppi-
mista edistävien 
tekijöiden hahmot-
taminen 
  

Oppilas osaa pohLa esimerkein 
sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, 
muut sosiaaliset yhteisöt vaikuOa-
vat käsityksiin terveydestä. 

Oppilas osaa esimerkein eritellä 
omaa oppimistaan tukevia tekijöi-
tä.

T 12 tukea oppilaan valmiuksia 
arvioida kriigsesL terveyteen 
ja sairauteen liiOyvää viesLn-
tää sekä eritellä yksilön oi-
keuksia, vastuita ja vaikuOa-
miskeinoja terveyOä ja turval-
lisuuOa koskevissa asioissa 
omassa oppimisympäristössä 
ja lähiyhteisöissä. 

S3 Terveyteen liiOyvän 
viesLnnän arvioinL 
sekä terveyteen ja 
turvallisuuteen vai-
kuOavien keinojen 
tunteminen

Oppilas osaa arvioida terveyteen 
liiOyvän viesLnnän luoteOavuuOa 
ja merkitystä sekä perustella ter-
veyteen ja turvallisuuteen liiOyviä 
käsityksiä.  Oppilas osaa eritellä 
elämäntapojen seurauksia toisille 
ja ympäristön terveydelle sekä 
esitellä esimerkein keinoja ja tapo-
ja miten terveyteen voidaan vai-
kuOaa lähiyhteisöissä.



 709

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin eOä uskonnoOomuuteen. Opetuksessa 
tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliigsta vaikutusta sekä uskonnonvapauOa ja opetellaan tun-
nistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja Leteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikulOuurissa.  

Opetuksessa käsitellään eegsen ajaOelun keskeiset käsiOeet sekä opiskeltavan uskonnon eegset periaat-
teet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja kat-
somusten eegsiin näkemyksiin.  Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajan-
kohtaisia eegsiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohL aikuisuuOa. 

Uskonnon opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Uskonnon tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen osaa-
minen, johon tavoite 
liiOyy

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulOuurin vuoro-
vaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liiOyvä monimuotoisuus

S1, S2 L1

T2 ohjata oppilasta syventämään Letojaan opiskeltavasta uskon-
nosta ja sen vaikutuksista 

S1 L2

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri 
puolilla maailmaa sekä uskonnoOomuuteen

S2 L2, L3, L6

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten 
tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita 
mediassa, maailmanpoliLikassa,  taiteessa ja populaarikulOuu-
rissa

S1, S2, S3 L2, L4, L6

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argu-
mentaaLon tapoja sekä uskonnon ja Leteen kielen välisiä eroja

S1, S3 L1, L2, L4, L5, L7

T6 ohjata oppilasta perehtymään eegsen ajaOelun keskeisiin 
käsiOeisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja mui-
den uskontojen ja katsomusten eegsiin periaaOeisiin

 S3 L2, L7

T7 auOaa oppilasta pohLmaan uskontojen ja katsomusten maa-
ilmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja oh-
jaajina

S1, S3 L5, L6

T8 rohkaista oppilasta pohLmaan ihmisyyteen kuuluvia elämän-
kysymyksiä, ajankohtaisia eegsiä kysymyksiä ja omien arvojen 
suhdeOa niihin

S1, S2, S3 L7

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eegsiä ulot-
tuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoinLin 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
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Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat oppiaineen yleisten tavoiOeiden saavuOamista. Sisältöjen valinnassa 
hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsiOelyssä.  

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuo-
toisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liiOyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan us-
konnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja 
Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulOuurivaikutuksiin liiOyvät aiheet. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnoOomuus maailmassa ja 
Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulOuurista yleissivistystä sekä uskonnot Leteellisen tarkastelun 
kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulOuu-
rin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskunLin ja kulOuuriin, uskontokriLikki 
sekä uskontojen näkyvyys populaarikulOuurissa. ValiOavien sisältöjen tulee auOaa oppilasta ymmärtämään 
uskontojen käsiOelyä mediassa ja sen kriigstä arvioinLa sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia. 

S3 Hyvä elämä: ValiOavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liiOyviä 
pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eegsiä kysymyksiä kuten ekososiaali-
nen sivistys, osallistuminen ja vaikuOaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yh-
teiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon eLikka ja muiden uskonto-
jen ja katsomusten eLikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat 
myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausL. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katso-
muksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa. 

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9 

TavoiOeena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuuOa kunnioiOavasL ja arvostavasL. Asioita 
tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opiOa-
vien asioiden syventävä käsiOeellistäminen ja käsiOeiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa käyte-
tään oppimista edistäviä Letoteknisiä sovelluksia siten, eOä oppilaiden oma akLivisuus ja vuorovaikutus ko-
rostuvat. Opetuksessa pyritään kiireeOömyyteen. Keskustelu on tärkeä osa opetusta.  Opetuksessa voidaan 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita.   Opetuksessa voidaan toteuOaa yksilö- tai 
ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat yliOäen.  

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 7-9 

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liiOyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden 
erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehiOyvä kielitaito.  Opetuksessa luodaan oppimista 
ja osallisuuOa, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä Llanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan 
oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloiOeisuuOa. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 uskonnossa vuosiluokilla 7-9  

ArvioinL perustuu työskentelyn havainnoinLin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten 
tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. ArvioinL on moni-
puolista ja oppilaille anneOava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesL Letoa 
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa aseteOuihin tavoiOeisiin. Oppilaiden itsearvioinLa ja 
vertaispalauteOa käytetään arvioinnin tukena.  
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PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut uskonnon oppimää-
rän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin 
pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehiOyy kumulaLivisesL oppilaiden ajaOelun taito-
jen syventyessä. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöar-
vioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOä-
mää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida ta-
soa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Uskonnon pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

PääOöarvioinnin kriteeri arvosanalle kah-
deksan

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan uskonnon ja 
kulOuurin vuorovaikutus 
sekä tunnistamaan us-
kontoon liiOyvä moni-
muotoisuus

S1, S2 Uskontojen merkityk-
sen hahmoOaminen 
kulOuurissa ja yhteis-
kunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskon-
toon liiOyviä piirteitä ympäröivässä kult-
tuurissa.

T2 ohjata oppilasta sy-
ventämään Letojaan  
opiskeltavasta uskonnos-
ta ja sen vaikutuksista

S1 Uskontoa koskevan 
Ledon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa us-
konnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän 
tuntee uskonnon perusopetukset sekä 
osaa mainita tärkeimmät lähteet. 

T3 ohjata oppilasta pe-
rehtymään uskontoihin 
ja katsomuksiin eri puo-
lilla maailmaa sekä us-
konnoOomuuteen 

S2 Maailmanuskontojen 
ja erilaisten katsomus-
ten tunteminen 

Oppilas osoiOaa hallitsevansa perusLedot 
suurista maailmassa vaikuOavista uskon-
noista ja uskonnoOomuudesta. Hän osaa 
kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa val-
litsevaa moninaisuuOa.

T4 ohjata oppilasta tun-
temaan eri uskontojen ja 
katsomusten tapoja ja 
symboleita sekä tunnis-
tamaan uskonnollisia 
aiheita mediassa, maail-
manpoliLikassa,  taitees-
sa ja populaarikulOuuris-
sa

S1-S3 Uskonnon ja kulOuurin 
lukutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperintei-
den tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa 
esimerkkejä uskonnollisista aiheista me-
diassa, taiteessa ja populaarikulOuurissa.
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Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9 

T5 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan ja arvioi-
maan erilaisia argumen-
taaLon tapoja sekä us-
konnon ja Leteen kielen 
välisiä eroja

S1, S3 AjaOelun ja vuorovai-
kutuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerk-
kejä erilaisista argumentaaLon tavoista 
sekä joistakin uskonnon ja Leteen kielen 
välisistä eroista. 

T6 ohjata oppilasta pe-
rehtymään eegsen ajat-
telun keskeisiin käsiOei-
siin, ihmisoikeuksiin sekä 
opiskeltavan uskonnon ja 
muiden uskontojen ja 
katsomusten eegsiin 
periaaOeisiin

S3 ELikkaa koskeva Leto 
ja ihmisoikeuseLikka

Oppilas tuntee ja osaa nimetä eLikan kes-
keisiä käsiOeitä. Hän osaa nimetä tär-
keimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa 
niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas tun-
tee opiskeltavan uskonnon sekä muiden 
uskontojen ja katsomusten eegsiä peri-
aaOeita.

T7 auOaa oppilasta poh-
Lmaan uskontojen ja 
katsomusten maailman-
laajuista merkitystä ih-
misten valintojen perus-
teina ja ohjaajina

S1, S3 Uskontojen ja katso-
musten merkitys glo-
baalisL

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskonto-
jen ja katsomusten maailmanlaajuista 
merkitystä ihmisten valintojen perusteina 
ja ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta 
pohLmaan ihmisyyteen 
kuuluvia elämänkysy-
myksiä, ajankohtaisia 
eegsiä kysymyksiä ja 
omien arvojen suhdeOa 
niihin

S2, S3 Eegnen ajaOelu Oppilas pohLi ihmisyyteen kuuluvia elä-
mänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtai-
sista eegsistä kysymyksistä.  

T9 innostaa oppilasta 
tutkimaan omien valinto-
jensa eegsiä uloOuvuuk-
sia ja niiden vaikutusta 
hyvinvoinLin ja kannus-
taa kestävään elämänta-
paan

S2, S3 Eegnen ajaOelu Oppilas pohLi omien valintojensa eegsiä 
uloOuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaiku-
tuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvin-
voinLin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita 
kohtaamaan erilaisia ih-
misiä nyt ja tulevaisuu-
dessa jatko-opinnoissa, 
työelämässä ja vapaa-
ajalla

S1-S3 Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. 
Oppilasta ohjataan pohLmaan kokemuk-
siaan osana itsearvioinLa.
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Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomusLeto. Uskon-
to toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesL oman uskonnon 
opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon 
opetuksen muodoille on laadiOu yhteiset tavoiOeet ja keskeiset sisällöt.  

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luon-
teen mukaisesL. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoiOeiden, sisältökuvaus-
ten ja eri uskontojen tarkenneOujen oppimääräkuvausten pohjalle.   

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on krisLnusko eri puolilla maailmaa, 
painoOaen nykyLlanneOa. Opetuksessa tarkastellaan krisLnuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirk-
kokunniksi. Perehdytään suurimpiin krisLllisiin kirkkokunLin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protes-
tangset kirkot, erityisesL luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään kirkkokunLen levinneisyyteen, kes-
keisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon 
kulOuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin krisLnuskoon Suomessa ja sen kulOuurivaikutuksiin. Jäsenne-
tään omaa suhdeOa luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyOä, perusope-
tuksia ja vaikutusta kulOuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin us-
konnollisiin liikkeisiin sekä uskonnoOomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan Leteellisestä 
näkökulmasta oOaen huomioon uskonnon eri uloOuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon 
ja Ledon sekä uskonnollisen kielen ja Leteellisen kielen eroOaminen, uskontokriLikki sekä uskontojen nä-
kyminen kulOuurin eri osa-alueilla, mediassa, poliLikassa, populaarikulOuurissa, taiteessa ja tapakulOuuris-
sa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskonto-
jen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeistä on eLikan peruskäsiOeiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdy-
tään syvällisemmin krisLnuskon ja muiden uskontojen eegseen opetukseen ja eri krisLllisten kirkkojen eet-
Lsiin painotuksiin sekä Raamatun ja eLikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuk-
sien julistukseen ja ihmisoikeuseLikkaan. Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen 
yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liiOyviä eegsiä kysymyksiä. Tarkastellaan 
eegsiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eegsiä ulot-
tuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvoinLin. 

ORTODOKSINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat krisLllisen kirkon synty ja kehitys ortodok-
sisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä krisLnus-
kon saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehiOäjänä ja säilyOäjä 
sekä tutustutaan bysanglaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkö-
kulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Syvennetään Letämystä Raama-
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tusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyOöä kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuk-
sessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi 
kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liiOyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kir-
kon toimintaan Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikis-
sa ja taiteessa.    

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten mui-
naisuskontoon ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnoOomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdy-
tään krisLllisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin krisLllisiin 
kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulOuuri ja eri-
tyispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin 
suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin patriarkaaOeihin ja muihin ortodoksisiin 
tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja ortodoksisuuden kulOuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja 
näkyminen sekä Suomessa eOä ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liiOyvä ajankohtainen 
Leto ja sen arvioinL tulee oOaa huomioon opetuksen sisältöjä valiOaessa. Syvennetään ekumenian ja us-
kontojen välisen dialogin tuntemusta. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat eLikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään 
krisLllisen eLikan ja muiden uskontojen eegsen ajaOelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen eLikan 
perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia. Syvennetään Letoa orto-
doksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyy-
teen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liiOyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun me-
diassa esiintyviä ajankohtaisia eegsiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eegsten arvo-
jen Ledostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla 
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäi-
sestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimus ja ihmisoikeuseLikka.  

KATOLINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa syvennetään Raamatun ja TradiLon tuntemusta sekä Letämystä 
uskon ja krisLllisen elämän perusasioista.  Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva sakramenteista ja us-
konopin keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat kuolema ja iankaikkinen elämä, pyhäksi julistaminen, 
paavin erehtymäOömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten 
merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin 
kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin. 

 S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja krisLllisten yhteisöjen sekä niiden jäsen-
ten kohtaaminen ekumenian hengessä. Syvennetään oppilaiden Letämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuu-
den vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. Tutustutaan syvällisemmin Suomen ekumee-
nisen neuvoston toimintaan sekä ekumenian periaaOeisiin ja päämääriin. Perehdytään suuriin maailmanus-
kontoihin ja niiden vaikutukseen kulOuuriin, 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. 
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S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan ihmisen vapauOa valita elämänsä tavoiOeet. 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, avioliiOoon ja perheeseen liiOyviä 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 tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen 
tarkenneOujen oppimääräkuvausten perustalle. 

SI Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syven-
netään osaamista islamin historiasta profeeOa Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja 
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen pääsuuntauk-
set, modernit islamilaiset liikkeet ja poliignen islam. Pohditaan uskonnollista suvaitsevaisuuOa ja rinnakkai-
seloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa, Koraanin ja perimäLedon kokoamisen historia, 
rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-
alueisiin sekä islamin kulOuurivaikutus taiteessa ja Leteessä. Jäsennetään omaa suhdeOa islamiin, suoma-
laisuuteen ja islamilaiseen maailmaan. 

S2 Uskontojen maailma: Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja 
niiden vaikutukseen kulOuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnoOomuuteen elämänkatsomuksena. Pe-
rehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja Leteellisen kielen eroihin. Autetaan oppilaita 
huomaamaan uskonnot kulOuurissa, mediassa ja populaarikulOuurissa sekä tunnistamaan uskontojen vai-
kutus poliLikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden hyväksymistä sekä uskontoa osana kulOuuri-idenL-
teegä.  

 S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen eLikan rakenne, teot ja niiden seuraukset 
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain suhdeOa 
lainoppiin ja lakikoulukunLin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Ihmi-
soikeuksien julistus ja ihmisoikeuseLikka sekä erilaiset ajankohtaiset eegset kysymykset. Perehdytään us-
kontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäris-
töstä sekä sen merkitystä ihmisille.  

JUUTALAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-
mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoiOeiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkenneOujen op-
pimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Keskeisinä opiOavina asioina ovat juutalaisuuden synty, leviäminen ja jakaan-
tuminen suuntauksiin. Opetuksessa perehdytään merkiOävimpiin juutalaisuuden suuntauksiin kuten orto-
doksisuuteen, konservaLivisuuteen ja liberaalisuuntaukseen sekä niiden alasuuntauksiin ja erityisesL mo-
derniin ortodoksismiin.  Autetaan oppilaita ymmärtämään suuntausten merkitys ajassa ja paikassa sekä tut-
kitaan niiden levinneisyyOä ja keskeisiä opetuksia. Tutkitaan juutalaisuuOa Suomessa ja globaalisL, painot-
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taen nykyLlanneOa. Keskeisiä sisältöjä ovat juutalaisen Raamatun synty, rakenne ja tulkinta sekä sen keskei-
nen sisältö ja kulOuurivaikutus. 

S2 Uskontojen maailma: Perehdytään suurten maailmanuskontojen syntyyn ja levinneisyyteen, perusope-
tuksiin ja vaikutukseen kulOuuriin sekä uskonnoOomuuteen Letoisena elämänkatsomuksena. Tarkastellaan 
uskontoja Leteellisestä näkökulmasta. Keskeisinä sisältöinä ovat uskon ja Ledon sekä uskonnollisen ja Le-
teellisen kielen eroOaminen, uskontokriLikki sekä uskontojen näkyminen kulOuurin eri osa-alueilla, medias-
sa, poliLikassa, populaarikulOuurissa, taiteessa ja tapakulOuurissa.   

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään eLikan peruskäsiOeisiin ja teorioihin. Tutustutaan juutalaisuuden 
ja muiden Lähi-idän uskontojen eegseen opetukseen. Tutkitaan juutalaisuuden suuntausten eegsiä paino-
tuksia ja Tooran (5 Mooseksen kirjaa) ja juutalaisuuden muiden pyhien kirjojen (Tanach = juutalainen raa-
maOu, Talmud, Mishnei Torah ja Sulchan Aruch) keskinäisiä eroja ja eLikan suhdeOa niihin. Tutustutaan 
Aasian uskontojen ja alkuperäiskansojen eegseen ajaOeluun. Perehdytään Kymmenen käskyn ja muiden 
mitzvojen eli uskonnollisten käskyjen eLikkaan. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuk-
sien julistus ja siitä nouseva ihmisoikeuseLikka sekä uskontodialogi. Syvennytään oppilaiden elämänkysy-
myksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön liiOyviin eegsiin kysymyk-
siin.  

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

Oppiaineen tehtävä  

ElämänkatsomusLedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.  Elämän-
katsomusLedossa ihmiset ymmärretään kulOuuriaan 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 kulOuuriperinnön 
vuorovaikutuksen tuloksina. ElämänkatsomusLedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuOaa akLivisesL 
omaan ajaOeluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on keskeistä 
soviOaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajaOelu- ja kokemusmaailma.  

ElämänkatsomusLedon opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvait-
sevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. TavoiOeena on täysivaltainen demo-
kraagnen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasL muuOuvassa maailmassa. Tämä edellyOää elämänkat-
somusLedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulOuurisen yleissivistyksen kartuOamisen li-
säksi eegsen ja kriigsen ajaOelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehiOämistä. Elämänkatsomus-
Ledossa kriignen ajaOelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmoOavana ja Llannetajuisena 
sekä itseään korjaavana. Siihen liiOyy avoin ja pohdiskeleva asenne. 

ElämänkatsomusLeto tukee laaja-alaisen osaamisen kehiOymistä, erityisesL ajaOelun ja oppimaan oppimi-
sen taitoja, kulOuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehLmista ja arjentaito-
ja sekä osallistumista, vaikuOamista ja vastuullisuuOa.  

Vuosiluokilla 7-9 elämänkatsomusLedon opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvaOaa oppilaiden kykyä 
oman tulevaisuutensa hahmoOamiseen ja suunniOelemiseen. Oppilaiden idenLteeLn ja elämänkatsomuk-
sen rakentamisen tukemisessa otetaan erityisesL huomioon yleissivistävän Letoperustan laajentaminen 
sekä oppilaiden omakohtaiset valinnat perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän 
elämän mallien löytämisessä. 

Elämänkatsomus0edon opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 
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Elämänkatsomus0edon tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Sisältöjen valinnassa pyrkimys yleissivistä-
vään Letoon yhdistetään oppilaiden kokemusmaailmaan ja idenLteeLn ja elämänkatsomuksen etsintään. 
Olennaista on löytää sisältöjä, joiden kanssa työskenteleminen antaa oppilaalle mahdollisuuden rakentaa 
Ledosta ja omakohtaisesta pohdinnasta katsomuksellista arvostelukykyä. 

S1 Katsomus ja kul1uuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsiOeisiin. Käydään oppi-
laan elämänkatsomuksen ja idenLteeLn rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suojele-

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen osaaminen, 
johon tavoite liiOyy

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään 
ja käyOämään katsomuksellisia käsiOeitä

S1 L1, L2, L4

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulOuureihin ja 
katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanperin-
töohjelmaan

S1 L2, L7

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnoOomia ja 
uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaiku-
tusta sekä Ledon ja tutkimuksen roolia katsomusten ar-
vioinnissa 

S1 L1, L2, L5

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajaOelun ja 
uskontokriLikin perusteita 

S1, S3 L1, L3

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoi-
keutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia 
ja kansainvälisiä keinoja 

S1, S3 L2, L3, L6, L7

T6 ohjata oppilasta hahmoOamaan erilaisia katsomuksel-
lisia 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 eegsiä uloOuvuuksia 
elämästään ja ympäristöstään sekä kehiOämään eegstä 
ajaOeluaan

S2, S3 L5, L7

T9 innostaa oppilasta pohLmaan omien valintojensa vai-
kutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesL ja globaa-
lisL 

S1, S2, S3 L5, L6, L7

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuk-
sien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eegnen 
perusta

S2, S3 L1, L7
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maan maailman kulOuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulOuurin ilmenemistä muun muassa mediassa 
ja taiteessa. Perehdytään teisLsiin ja ateisLsiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin hu-
manismiin, krisLnuskoon ja islamiin. Tutustutaan valiOuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen 
käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnis-
sa. 

S2 E0ikan perusteita: Tutustutaan eLikan peruskysymyksiin ja pääsuunLin. Pohditaan hyvän elämän lähtö-
kohLa ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eegsen 
arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan 
eegstä lähestymistapaa ja käsiOeistöä nuorten arjessa esiintyviin Llanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa 
mediassa ja muissa Ledotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eegsestä näkökulmasta. Tarkas-
tellaan kulOuurista moninaisuuOa rikkautena, oikeutena ja eegsenä kysymyksenä. 

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen 
yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaus-
Lin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanisLseen, uLlisLseen, mysL-
seen ja luontokeskeiseen.  Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin 
sekä ympäristöeLikkaan liiOyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia 
vastuullisesL kestävän tulevaisuuden hyväksi. 

Elämänkatsomus0edon oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä taata turvallinen ja avoin oppimis- ja 
keskusteluympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. ErityisesL kunkin uuden ryh-
män aloiOaessa ryhmäytyminen on olennainen osa oppimisympäristön rakentumista. Työskentelyssä tue-
taan oppimisen itsesäätelytaitojen kehiOymistä. Oppilaat elävät globalisoituvassa mediamaailmassa, jota 
erilaiset digitaaliset sovellukset muokkaavat. Siksi elämänkatsomusLedon oppimisympäristössä on olennais-
ta, eOä välitön henkilökohtainen yhteisöllinen kanssakäyminen voi yhdistyä erilaisten medioiden ja digitaali-
sen vuorovaikutuksen pedagogisesL monipuoliseen hyödyntämiseen. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki elämänkatsomus0edossa vuosiluokilla 7-9  

Oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-
suuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  ElämänkatsomusLeto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvoinLa, 
kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsiOeellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa 
omaa katsomuksellista idenLteegä yhdessä muiden kanssa.  Ohjausta ja tukea tarvitaan oppiaineen käsit-
teellisen sisällön hahmoOamiseen erityisesL eegsissä kysymyksissä sekä vuorovaikutus- ja ajaOelutaitojen 
kehiOymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen ete-
nemiseen otetaan huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 elämänkatsomus0edossa vuosiluokilla 7-9 

ElämänkatsomusLedon arvioinL perustuu työskentelyn havainnoinLin ja keskusteluihin ja argumentaaLoon 
sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskelupro-
sessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden rakentamista, aiheen rajaamista, 
Ledonhakua, näkökulmien perustelemista, käsiOeiden käyOöä, ilmaisun selkeyOä ja työn loppuun saaOa-
mista. Oppilaiden itsearvioinLa ja vertaispalauteOa käytetään arvioinnin tukena.  
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PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut elämänkatsomusLe-
don oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso elä-
mänkatsomusLedon valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehiOyy kumu-
laLivisesL oppilaiden ajaOelun taitojen syventyessä. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 
kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa kes-
kimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden 
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Elämänkatsomus0edon pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päät-
tyessä  

Opetuksen tavoite sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

PääOöarvioinnin kriteeri arvosanalle 
kahdeksan

T1 ohjata oppilasta tunnis-
tamaan, ymmärtämään ja 
käyOämään katsomukselli-
sia käsiOeitä

S1 KäsiOeiden hallinta 
ja soveltaminen

Oppilas osaa käyOää katsomuksellisia 
käsiOeitä ja tunnistaa niiden välisiä 
suhteita. 

T2rakentaa oppilaan kult-
tuurista yleissivistystä oh-
jaamalla oppilasta tutustu-
maan erilaisiin kulOuureihin 
ja katsomuksiin ja perehty-
mään Unescon maailman-
perintöohjelmaan

S1 KulOuurien ja kat-
somusten tuntemi-
nen

Oppilas osaa hankkia Letoa erilaisista 
kulOuureista ja katsomuksista. Oppilas 
osaa kertoa Unescon maailmanperin-
töohjelman lähtökohdista ja nimetä 
joitain maailmanperintökohteita.

T3 ohjata oppilasta tunte-
maan erilaisia uskonnoOo-
mia ja uskonnollisia katso-
muksia, niiden keskinäistä 
vuorovaikutusta sekä Ledon 
ja tutkimuksen roolia kat-
somusten arvioinnissa

S1 Erilaisten katso-
musten tunteminen 
ja vertailu 

Oppilas osaa nimetä keskeisten maail-
mankatsomusten ja kulOuurien tär-
keimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, eri-
tyisesL seemiläisen monoteismin ja 
sekulaarin humanismin historiallisia, 
kulOuurisia ja yhteiskunnallisia vaihei-
ta. Oppilas osaa kertoa, miten katso-
muksia voi tarkastella tutkivasL ja Le-
teellisesL

T4 ohjata oppilasta tutki-
maan uskonnollisen ajaOe-
lun ja uskontokriLikin pe-
rusteita

S1, S3 Uskonnollisen ajat-
telun ja uskontokri-
Likin tunteminen

Oppilas osaa seliOää uskonnollisen 
ajaOelun luonneOa ja antaa esimerkke-
jä uskontokriLikin pääpiirteistä.

T5 ohjata oppilasta tunte-
maan katsomusvapaus ih-
misoikeutena sekä katso-
musvapauden turvaamisen 
kansallisia ja kansainvälisiä 
keinoja

S1, S3 Katsomusvapauden 
merkityksen hah-
moOaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä katso-
musvapaudesta ihmisoikeutena ja jois-
takin katsomusvapauden turvaamisen 
mekanismeista sekä niiden puuOeista 
erilaisissa Llanteissa.
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15.4.12 HISTORIA  

Oppiaineen tehtävä  

Historian opetuksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden historiaLetoisuuOa ja kulOuurien tuntemusta sekä 
kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaaOeet. MenneisyyOä koskevan Ledon avulla 
oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanuOa kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä 
pohLmaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana 
sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten moLiveja. Tarkoituksena on tukea oppi-
laiden idenLteeLn rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan akLivisiksi ja erilaisuuOa ymmärtäviksi yh-
teiskunnan jäseniksi. 

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuoOaman Ledon kriigseen käsiOelyyn ja 
historiallisen lähdeaineiston uloOuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi historiantutkimuksen lähtö-
kohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan mahdollisimman luoteOava kuva saatavilla ole-
van todistusaineiston perusteella. Opetuksen tavoiOeena on kehiOää historian teksLtaitoja: taitoa lukea ja 

T6 ohjata oppilasta hahmot-
tamaan erilaisia katsomuk-
sellisia ratkaisuja sekä nii-
den taustalla olevia yksilölli-
siä ja yhteisöllisiä perusteita 

S1, S2, S3 Katsomuksellisten 
valintojen perustei-
den tarkastelu

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten 
katsomuksellisten valintojen taustalla 
olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perus-
teita.  

T7 kannustaa oppilasta 
maailman moninaisuuden 
ja kaikkien yhdenvertaisen 
kohtelun hyväksymiseen ja 
ymmärtämiseen 

S1, S2, S3 MonikulOuurisuu-
den ja yhdenvertai-
suuden hahmoOa-
minen

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuOa 
ja antaa esimerkkejä ihmisten yhden-
vertaisesta kohtelusta 

T8 ohjata oppilasta huo-
maamaan eegsiä uloOu-
vuuksia elämästään ja ym-
päristöstään sekä kehiOä-
mään eegstä ajaOeluaan

S2, S3 Eegsen ajaOelun 
taidot

Oppilas osaa käyOää eegstä käsiOeis-
töä sekä tulkita ja soveltaa sitä  

T9 innostaa oppilasta poh-
Lmaan omien valintojensa 
vaikutusta kestävään tule-
vaisuuteen paikallisesL ja 
globaalisL 

S1, S2, S3 Kestävän elämänta-
van periaaOeiden 
tunteminen  

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon 
ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuu-
teen liiOyviä piirteitä ja tarkastella kes-
tävän elämäntavan merkitystä tulevai-
suudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikut-
taa paikallisesL ja globaalisL.

T10 ohjata oppilas tunte-
maan ihmisarvon, ihmisoi-
keuksien ja ihmisten yhden-
vertaisuuden merkitys ja 
eegnen perusta

S2, S3 Eegsen ajaOelun 
taidot

Oppilas osaa nimetä tärkeimmät ihmi-
soikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liit-
tyvät käsiOeet ja perustella ihmisoi-
keuksien merkitystä.
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analysoida menneisyyden toimijoiden tuoOamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta 
ja merkityksestä. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiaLedon tulkinnallisuuOa ja moniperspekLivisyyOä sekä seliOämään 
historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuuOa. Historianopetus auOaa oppilaita tunnista-
maan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojänniOeitä ja niissä tapahtuneita muutoksia eri aikoina.  

Vuosiluokilla 7-9 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen Ledon luon-
teesta. Opetus tukee oppilaiden oman idenLteeLn kehiOymistä ja perehdyOää kulOuurien vaikutuksiin yksi-
löihin ja yhteiskunLin. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja.  

Historian opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta Ledonalana ja idenL-
teegä rakentavana oppiaineena

S1–S6 L1-L7

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 akLvoida oppilasta hankkimaan historiallista Letoa erilaisista ikä-
tasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luoteOavuuOa

S1–S6 L1-L5

T3 auOaa oppilasta ymmärtämään, eOä historiallista Letoa voidaan 
tulkita eri tavoin

S1–S6 L1, L2, L4

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen 
liiOyviä käsiOeitä 

S1–S6 L1, L2, L3

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksen-
tekoon vaikuOaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa Llanteissa

S1–S6 L1-L4, L6, L7

T6 auOaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtu-
mille ja ilmiöille

S1–S6 L1, L2, L4

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatku-
vuuOa 

S1–S6 L1, L2, L4

Historiallisen 0edon käy1äminen

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen S1–S6 L1, L2, L4

T9 ohjata oppilasta seliOämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä S1–S6 L1-L4, L7

T10 ohjata oppilasta seliOämään, miksi historiallista Letoa voidaan 
tulkita ja käyOää eri tavoin eri Llanteissa ja arvioimaan kriigsesL 
tulkintojen luoteOavuuOa 

S1–S6 L1, L2, L4, L5

T11 harjaannuOaa oppilasta käyOämään 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-
Letämyksensä avulla 

S1–S6 L1-L7
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Historian tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään 
huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältöalueet voidaan 
käsitellä joko kronologisesL tai temaagsesL. 

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuOanut ihmisen elämää, ihmi-
sen ja luonnon suhdeOa sekä maailmaa. 

S2 Ihmiset muu1avat maailmaa: Tutustutaan yhteiskunnallisiin aaOeisiin, niiden merkitykseen ja 

seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuOamaan omana aikanaan. 

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: Perehdytään kulOuurin merkitykseen idenLteeLn ra-
kentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen. 

S4 Suurten so0en aika: Perehdytään maailmansoLin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesL 

tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten 

holokausLin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.  

S5 Hyvinvoin0yhteiskunnan rakentaminen: Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. 

Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja 

palveluammagen yleistymiseen sekä kaupungistumiseen. 

S6 Nykyisen maailmanpoli0ikan juuret: Syvennytään kehiOyneiden ja kehiOyvien 

maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliigsten jänniOeiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa. 

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  

Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opiskeltavat sisällöt yhteiskuntao-
pin keskeisiin käsiOeisiin. 

Oppiaineiden tavoiOeiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi erilaisten 
ikätasolle sopivien ensi- ja toisen käden lähteiden tutkimista sekä avoimien oppimisympäristöjen käyOöä 
historiallisissa tutkimustehtävissä. TavoiOeena on kannustaa oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja eriä-
vien tulkintojen arvioimiseen. 

Oppilaita innostetaan hankkimaan Letoa koulun ulkopuolisesta historiakulOuurista, kuten peleistä, elokuvis-
ta ja kirjallisuudesta, sekä kehiOämään historiallisen ajaOelun taitojaan ja kriigstä arvioinLkykyään niiden 
avulla. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 7-9  
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Historian opiskelussa rohkaistaan monipuoliseen havainnoinLin, kommunikoinLin, teksLn ja puheen tuot-
tamiseen ja tulkintaan sekä draaman ja kuvallisen ilmaisun käyOöön. TarviOaessa erilaisten teksLen ymmär-
tämiseen ohjataan yksinkertaistamalla tekstejä ja avaamalla teksLssä käyteOyjä käsiOeitä. 

Jotkut historianopetuksessa käytetyt käsiOeet (esimerkiksi yhteiskunta ja demokraLa) ovat sellaisia, joiden 
ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan siirtyessä konkreegsesta ajaOelusta käsiOeelli-
seen ajaOeluun.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 historiassa vuosiluokilla 7-9  

Historian opetuksessa palauOeella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja näkemystensä ar-
gumentoinLin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on oteOava huomioon oppilaiden monimuotoiset 
työskentelyn ja tuoOamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään huomiota Ledon 
soveltamiseen ja historiallisen ajaOelun hallintaan. 

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiaineena.  
PääOöarvioinnilla määritellään, miten kukin oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut historian oppimää-
rän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla jokaisen oppilaan osaamisen taso historian 
valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Historian osaamisen kehiOyminen on kumulaLivinen proses-
si, jossa opiskeltavia sisältöjä käytetään oppilaiden historiallisen ajaOelun vahvistamiseen. PääOöarvosanan 
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mil-
le vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 
kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan 
tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoiOeiden osalta. 

Historian pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä 
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Historian opetuksen tavoiOeena 
on

Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostu-
maan syvällisemmin historiasta 
Ledonalana ja idenLteegä ra-
kentavana oppiaineena 

S1–S6 Ei käytetä arvosanan muodostumi-
sen periaaOeena. Oppilasta ohjataan 
pohLmaan kokemuksiaan osana it-
searvioinLa.

Tiedon hankkiminen mennei-
syydestä

T2 akLvoida oppilasta hankki-
maan historiallista Letoa sekä 
arvioimaan Ledonlähteiden 
luoteOavuuOa

S1–S6 HistoriaLedon hank-
kiminen

Oppilas osaa etsiä Letoa erilaisista 
historian Ledonlähteistä ja havaitsee 
niiden luoteOavuudessa eroja.  

T3 auOaa oppilasta ymmärtä-
mään, eOä historiallista Letoa 
voidaan tulkita eri tavoin

S1–S6 Lähteiden tulkitse-
minen 

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia 
lähteitä. 

Historian ilmiöiden ymmärtä-
minen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä 
ymmärtää historiallista aikaa ja 
siihen liiOyviä käsiOeitä

S1–S6 Kronologian  ymmär-
täminen

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

T5 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään ihmisen toimintaan ja 
päätöksentekoon vaikuOaneita 
tekijöitä erilaisissa historiallisis-
sa Llanteissa

S1–S6 Historiallinen empa-
La 

Oppilas pystyy aseOautumaan men-
neen ajan ihmisen asemaan ja kuvai-
lemaan tämän toiminnan moLiveja.  

T6 auOaa oppilasta arvioimaan 
erilaisia syitä historiallisille ta-
pahtumille ja ilmiöille

S1–S6 Syy- ja seuraus-suh-
teiden ymmärtämi-
nen historiassa 

Oppilas osaa erotella historiallisia 
tapahtumia tai ilmiöitä seliOävät te-
kijät vähemmän tärkeistä. 

T7 ohjata oppilasta analysoi-
maan historiallista muutosta ja 
jatkuvuuOa

S1–S6 Muutoksen ja jatku-
vuuden ymmärtämi-
nen 

Oppilas osaa seliOää, miksi joillain 
elämänalueilla toimigin ennen sa-
moin tai toisin kuin nykyään. 

Historiallisen 0edon käy1ämi-
nen

T8 kannustaa oppilasta tulkinto-
jen tekemiseen

S1–S6 Historian tulkitsemi-
nen

Oppilas osaa muodostaa historian 
tapahtumista ja ilmiöistä omia perus-
teltuja tulkintoja. 

T9 ohjata oppilasta seliOämään 
ihmisen toiminnan tarkoituspe-
riä

S1–S6 Ihmisen toiminnan 
seliOäminen

Oppilas osaa kuvailla ihmisen toi-
minnan tarkoitusperiä. 

T10  ohjata oppilasta seliOä-
mään, miksi historiallista Letoa 
voidaan tulkita ja käyOää eri 
tavoin eri Llanteissa ja arvioi-
maan kriigsesL tulkintojen luo-
teOavuuOa 

S1–S6 Historiallisten tulkin-
tojen seliOäminen ja 
arvioiminen

Oppilas osaa arvioida historian ta-
pahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tul-
kintojen luoteOavuuOa.
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15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua akLivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yriOe-
liäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuuOa ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa 
kunnioiOavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokraLan arvojen ja periaaOeiden mukaan.  

Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista Ledolli-
nen perusta sekä rohkaista oppilaita kehiOymään oma-aloiOeisiksi 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 kriig-
sesL erityyppisten toimijoiden tuoOamaa Letoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan Llanteissa. 

Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan akLivisesL ja rakentavasL erilaisissa Llanteissa ja yh-
teisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, eOä yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita 
tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.   

Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuOamismahdollisuuksia ja -taitoja demokraLas-
sa sekä vastuuta omaan elämään liiOyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuOamista harjoi-
tellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.  

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liiOyviin 
käsiOeisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin 
liiOyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. 
Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kaOamaan myös globaalit kysymykset 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

T11 harjaannuOaa oppilasta 
käyOämään erilaisia lähteitä, 
vertailemaan niitä ja muodos-
tamaan oman perustellun tul-
kintansa niiden pohjalta

S1–S6 HistoriaLedon tuot-
taminen

Oppilas osaa vastata menneisyyOä 
koskeviin kysymyksiin käyOämällä eri 
lähteistä saamaansa informaaLota.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan 
tulevaisuuden vaihtoehtoja his-
toriaLetämyksensä avulla 

S1–S6 HistoriaLetoisuus Oppilas osaa kuvailla, miten mennei-
syyden tulkinnoilla perustellaan tule-
vaisuuden valintoja 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yh-
teiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin Ledonalana 

S1-S4

T2 ohjata oppilasta harjaannuOamaan eegstä arvioinLkykyään liit-
tyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysy-
myksiin

S1-S4 L1, L2, L4, L7
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Yhteiskuntaopin tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista.  

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä 
oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnit-
telussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman eOä lähiyhteisöjen, kuten perhei-
den, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.   

S2 DemokraaZnen yhteiskunta: Paneudutaan demokraagsen yhteiskunnan ja oikeusvalLon periaaOeisiin 
ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liiOyviin kansainvälisiin sopimuksiin. 
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyOö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoi-
tumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvä-
lisesL.  

S3 Ak0ivinen kansalaisuus ja vaiku1aminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuOamisen kanaviin 
ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa 

Yhteiskunnassa tarvi1avien 0etojen ja taitojen omaksuminen sekä 
yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta hahmoOamaan oikeusvalLon periaaOeita, ihmi-
soikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään Leto-
jaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta 

S2, S3 L2, L4, L7

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskun-
taa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia Letojaan 
ja taitojaan sekä arvioimaan kriigsesL median roolia ja merkitystä 

S1-S3  L3, L4, L5

Yhteiskunnallisen 0edon käy1äminen ja soveltaminen 

T5 rohkaista oppilasta kehiOymään yriOeliääksi ja vastuulliseksi ta-
loudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yriOäjyyOä ja työelämää sekä 
niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevai-
suuOaan 

S1, S4 L1, L4, L7

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä 
eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesL ja avarakatseises-
L.

S1, S2, S3 L2, L4

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon 
periaaOeita ja demokraagsia toimintatapoja paikallisella, kansalli-
sella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisL ja toimimaan akLi-
visena, omaa lähiyhteisöä kehiOävänä kansalaisena 

S1-S3 L1, L4, L6

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman 
talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluOamiseen kestävän kehityk-
sen periaaOeiden mukaisesL 

S1, S4 L2, L4, L7

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, 
osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä 
käyOämään mediataitojaan ja Letojaan yhteiskunnasta omien käsi-
tystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa

S1-S4 L1, L2, L7
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tarviOavia taitoja luomalla aitoja Llaisuuksia koulun arjessa akLiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteis-
työlle ja vaikuOamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.   

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsiOeisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä 
tarkastellaan talouOa myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi 
perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammagen ja yriOäjyyden kauOa.  
Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat. 

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  

TavoiOeena on tukea oppilaiden kasvua akLivisiksi kansalaisiksi käyOämällä 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 
voidaan käyOää myös oppiainerajat yliOäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projekLen yhteydessä. 
Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja Leto- ja viesLn-
tätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.  

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9  

Oppiaineen tavoiOeiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään itsensä kansalaisyh-
teiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan erilaisten yhteisöjen akLivisiksi jäseniksi. Oppilaiden moni-
puolista kommunikoinLa, osallisuuOa ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön harjoiOeilla. Heitä harjaannute-
taan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouOa koskevaa Letoa, jonka merkitystä he 
arvioivat paitsi omasta myös yleisestä näkökulmasta. Oppiaineen käsiOeellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, 
graafien ja Llastojen avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9  

Oppimisen arvioinL on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palauOeella 
oppilaita kannustetaan toimimaan akLivisesL omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa 
yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset 
toiminnan ja tuoOamisen tavat. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten Letojen ja taitojen soveltamista kiin-
nitetään huomiota siihen, miten monipuolisesL ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan 
omaa käsitystään yhteiskunnasta. 

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiai-
neena.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut yhteiskuntaopin 
oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso yhteiskun-
taopin valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Yhteiskuntaopissa oppilaan osaaminen kehiOyy kaikil-
la tavoitealueilla oppimäärän pääOövaiheeseen saakka. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-
mioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite 
on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa 
keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOei-
den osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Yhteiskuntaopin pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä 

Opetuksen tavoite Sisältö-alu-
eet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
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T1 ohjata oppilasta syven-
tämään kiinnostustaan ym-
päröivään yhteiskuntaan ja 
vahvistaa oppilaan kiinnos-
tusta yhteiskuntaoppiin 
Ledonalana 

S1–S4 Ei käytetä arvosanan muodostumisen 
periaaOeena. Oppilasta ohjataan poh-
Lmaan kokemuksiaan osana itsear-
vioinLa.

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuOamaan eegstä ar-
vioinLkykyään liiOyen eri-
laisiin inhimillisiin, yhteis-
kunnallisiin ja taloudellisiin 
kysymyksiin 

S1-S4 Ei käytetä arvosanan muodostumisen 
periaaOeena. Oppilasta ohjataan poh-
Lmaan kokemuksiaan osana itsear-
vioinLa.

Yhteiskunnassa tarvi1a-
vien 0etojen ja taitojen 
omaksuminen sekä yhteis-
kunnallinen ymmärrys 

T3 ohjata oppilasta ymmär-
tämään oikeusvalLon peri-
aaOeita, ihmisoikeuksien 
yleismaailmallista merkitys-
tä sekä syventämään Leto-
jaan suomalaisen oikeusjär-
jestelmän toiminnasta

S2, S3 OikeusvalLon pe-
riaaOeiden ja toi-
minnan hahmot-
taminen 

Oppilas osaa kuvailla ja seliOää ihmi-
soikeusperiaaOeita, oikeusvalLon kes-
keisiä periaaOeita sekä suomalaisen 
oikeusjärjestelmän rakenneOa ja toi-
mintaa. 

T4 ohjata oppilasta syven-
tämään ja pitämään ajan 
tasalla yhteiskuntaa, talou-
den toimintaa ja yksityistä 
taloudenpitoa koskevia Le-
tojaan ja taitojaan sekä ar-
vioimaan kriigsesL median 
roolia ja merkitystä 

S1–S3 Yhteiskuntaa, me-
diaa, talouOa ja 
taloudenpitoa 
koskevat Ledot ja 
taidot  

Oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, 
talouden ja median toimintaa sekä tar-
kastella niihin liiOyvää julkista keskus-
telua.  

Yhteiskunnallisen 0edon 
käy1äminen ja soveltami-
nen 

T5 rohkaista oppilasta ke-
hiOymään yriOeliääksi ja 
vastuulliseksi taloudelliseksi 
toimijaksi, joka hahmoOaa 
yriOäjyyOä ja työelämää, 
tuntee niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia ja osaa 
suunnitella omaa tulevai-
suuOaan 

S1–S4 YriOäjyys- ja työ-
elämätaidot  

Oppilas osaa kuvailla työelämän ja yrit-
täjyyden yhteiskunnallista merkitystä ja 
arvioida niiden tarjoamia mahdolli-
suuksia myös oman tulevaisuutensa 
kannalta 

T6 ohjata oppilasta tarkas-
telemaan yhteiskunnallista 
toimintaa sekä eri yhteisöjä 
ja vähemmistöryhmiä mo-
nipuolisesL ja avarakatsei-
sesL

S1–S3 Eri yhteisöjen ja 
vähemmistöjen 
tarkastelu 

Oppilas pystyy tarkastelemaan ja kes-
kustelemaan erilaisista yhteisöistä ja 
vähemmistöistä rakentavasL ja jäsen-
tyneesL.  
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15.4.14 MUSIIKKI  

Oppiaineen tehtävä  

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja akLiviseen 
kulOuuriseen osallisuuteen.  Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulOuu-
reissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvis-
taa myönteistä suhdeOa musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus ra-
kentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulOuuriseen monimuotoisuuteen.  

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehit-
tymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan oOamalla 
musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyOävät 
teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajaOelua ja 
oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesL mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, 

T7 ohjata oppilasta ymmär-
tämään yhteiskunnallisen 
päätöksenteon periaaOeita 
ja demokraagsia toiminta-
tapoja paikallisella, kansal-
lisella ja Euroopan unionin 
tasolla sekä globaalisL ja 
toimimaan akLivisena, 
omaa lähiyhteisöä kehiOä-
vänä kansalaisena

S1–S3 Yhteiskunnallisen 
päätöksenteon 
periaaOeiden 
hahmoOaminen 
sekä demokraat-
Lsten pelisääntöjen 
ja toimintatapojen 
tunteminen 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä poliig-
sesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, 
yhteiskunnan rakenteista ja toiminnas-
ta sekä paikallisella, kansallisella ja Eu-
roopan unionin tasolla eOä globaalisL 
sekä toimia omaa lähiyhteisöä kehit-
täen demokraagsten pelisääntöjen ja 
toimintaperiaaOeiden mukaisesL.  

T8 ohjata oppilasta talou-
den perusteiden ymmär-
tämiseen, oman talouden 
hallintaan ja vastuulliseen 
kuluOamiseen kestävän 
kehityksen periaaOeiden 
mukaisesL 

S1, S4 Talouden perus-
teiden hahmoOa-
minen 

Oppilas osaa perustella säästämisen, 
sijoiOamisen ja kuluOamisen merkityk-
sen sekä omassa elämässään eOä kan-
santaloudessa. 

T9 ohjata oppilasta laajen-
tamaan näkemyksiään, 
osallistumaan yhteiskunnal-
liseen toimintaan ja keskus-
teluun sekä käyOämään 
mediataitojaan ja Letojaan 
yhteiskunnasta omien käsi-
tystensä muodostamisessa 
ja kansalaisena toimimises-
sa

S1–S4 Yhteiskunnallinen 
ajaOelu, osallis-
tumis- ja 
vaikuOamistaidot  

Oppilas osaa ilmaista perustellun mie-
lipiteensä tarkoituksenmukaisin kei-
noin, käyOää erilaisia vaikuOamistaito-
ja ja toimia rakentavasL osallistuvana 
kansalaisena lähiyhteisössä.  
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säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuoOamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia 
monipuolisesL, mikä edesauOaa heidän ilmaisutaitojensa kehiOymistä. 

Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan laajen-
tamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja jäsentämään musiikkiin liit-
tyviä tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehiOää oppilaiden kriigstä musiikkikulOuurien 
lukutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viesLtään ja vaikutetaan. Oppilai-
den toimijuuOa ja ajaOelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin opiOuja musiikillisia taitoja. 
Lisäksi oppilaat saavat Llaisuuksia oman oppimisensa suunniOeluun ja arvioinLin. Heillä on mahdollisuus 
monipuoliseen luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuoOamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. 
Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin. KäyOäessään Leto- ja viesLntätekniikkaa oppilaat 
tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyOömahdollisuuksiin sekä niihin liiOyviin 
mahdollisiin eegsiin ongelmiin.  

Musiikin opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet
TavoiOeisiin liiOy-
vät sisältöalueet

Laaja-alainen osaami-
nen, johon tavoite liiOyy

Osallisuus

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musi-
soivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

S1-S4 L2, L7

Musiikilliset 0edot ja taidot sekä luova tuo1aminen

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyOö- ja laulu-
taitoaan sekä kehiOämään niitä edelleen musisoivan 
ryhmän jäseninä 

S1-S4 L2

T3 kannustaa oppilasta kehiOämään edelleen soiOo- ja 
yhteismusisoinLtaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoigmin

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 havainnoinLin 
sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan

S1-S4 L2

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdeOa 
musiikkiin ja ohjata heitä improvisoinLin, soviOamiseen 
ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn

S1-S4 L1, L2, L6

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja Leto- ja 
viesLntäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyOöön 
sekä musiikin tekemisessä eOä osana monialaisia koko-
naisuuksia

S1-S4 L1, L2, L5

Kul1uurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenla-
jina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään vies-
Lmiseen ja vaikuOamiseen eri kulOuureissa. 

S1-S4 L2, L4
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Musiikin tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Musiikillisten Letojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soiOaen, kuunnellen, liikkuen, 
improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen. Sisällöt valitaan 
siten, eOä oppilas tutustuu musiikkikulOuureihin ja -tyyleihin monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden 
saavuOamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.  

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehit-
täminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuoOaminen. ÄänenkäyOöä, laulutaitoa ja käytössä olevien 
keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoigmien soiOotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa. 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opiOuja musiikkikäsiOeitä ja musiikin pe-
rusmerkintätapoja. Taitojen kehiOyessä käsiOeellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri 
Llanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.  

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja Letojen ohella ope-
tuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liiOyviä kokemuksiaan ja ha-
vaintojaan. Myös kuluOamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetukses-
sa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välil-
le. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriigsesL musiikin merkityksiä elämän eri Llanteissa eri aikoina ja aika-
kausina.  

S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesL kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesL eri kulOuurien ja 
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Ää-
nenkäyOöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen 
ja erilaisten ääniharjoiOeiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulOuuriperinnön vaalimi-
nen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyOökelpoisuus musiikillisten taitojen oppi-
misessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset. 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  

TavoiOeena on luoda pedagogisesL monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset 
musiikilliset työtavat ja vuorovaikutusLlanteet sekä yhteismusisoinL ja muu musiikillinen yhteistoiminta on 

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musii-
kista käyOäen musiikin käsiOeitä ja terminologiaa

S1-S4 L4

Hyvinvoin0 ja turvallisuus musiikissa

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia 
tunteisiin ja hyvinvoinLin

S1-S4 L3, L4

T11 ohjata oppilasta huolehLmaan kuulostaan sekä 
musisoinL- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1-S4 L3

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12 ohjata oppilasta kehiOämään musiikillista osaamis-
taan harjoiOelun avulla, aseOamaan tavoiOeita musiikil-
liselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suh-
teessa tavoiOeisiin.

S1-S4 L1
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mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajaOeluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -
elämykset innostavat oppilaita ja sitouOavat heidät kehiOämään musiikillista osaamistaan. OpetusLlanteissa 
luodaan mahdollisuuksia Leto- ja viesLntäteknologian käyOöön musiikillisessa toiminnassa. MusiikkikäsiOei-
tä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulOuurilaitosten sekä muiden 
yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.  

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7-9  

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunniOelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikai-
sempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja soigmistoa sekä ryhmätyöskente-
lyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin oppimista edistäviä yhteis-
musisoinnin Llanteita sekä vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma-aloiOeisuuOa. Työ-
tapojen valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkikulOuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolit-
tuneiden käytäntöjen muuOamiseen.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 musiikissa vuosiluokilla 7-9  

Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realisLsta ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa palauteOa myös 
perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla. Ohjaava palaute auOaa oppilasta hahmoOamaan yhä paremmin soivaa 
musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. PalauteOa oppilas tarvitsee erityisesL, 
kun hän toteuOaa luovaan tuoOamiseen ja musiikkiteknologiaan liiOyviä kokonaisuuksia. 

Musiikin pääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä op-
piaineena.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut musiikin yh-
teisenä opeteOavan oppimäärän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaa-
misen taso musiikin valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen kehiOyy 
kaikilla tavoitealueilla oppimäärän pääOymiseen saakka. PääOöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-
mioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 
osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin 
tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Musiikin pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä  

Musiikin opetuksen tavoit-
teena on

Sisältöalueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvion ”hyvä”/arvosa-
nan kahdeksan osaami-
nen

Osallisuus

T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen 
jäsenenä 

S1-S4 Musiikillisen ryhmän jäsenenä 
toimiminen 

Oppilas toimii musiikilli-
sen ryhmän jäsenenä, 
huolehLi osuudestaan ja 
kannustaa toisia.

Musiikilliset taidot ja 0edot sekä luova tuo1aminen

T2 ohjata oppilasta ylläpi-
tämään äänenkäyOö- ja 
laulutaitoaan sekä kehit-
tämään niitä edelleen 
musisoivan ryhmän jäse-
ninä

S1-S4 ÄänenkäyOö ja laulaminen 
musiikkiryhmän jäsenenä 

Oppilas käyOää ääntään 
musiikillisen ilmaisun 
välineenä ja osallistuu 
yhteislauluun soviOaen 
osuutensa osaksi koko-
naisuuOa. 
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T3 kannustaa oppilasta 
kehiOämään edelleen soit-
to- ja yhteismusisoinLtai-
tojaan keho-, rytmi-, me-
lodia- ja sointusoigmin

S1-S4 SoiOaminen musiikkiryhmän jä-
senenä

Oppilas soiOaa keho-, 
rytmi-, melodia- ja soin-
tusoigmia ja osallistuu 
yhteissoiOoon melko 
sujuvasL.  

T4 rohkaista oppilasta 
monipuoliseen musiikkilii-
kunnalliseen kokemiseen 
ja ilmaisuun

S1-S4 Musiikkiliikunta Oppilas osoiOaa hah-
moOavansa musiikin 
perussykkeen liikkues-
saan ja soviOaa liikeil-
maisuaan kuulemaansa 
musiikkiin. 

T5 tarjota oppilaalle mah-
dollisuuksia ääniympäris-
tön ja musiikin elämyksel-
liseen kuunteluun ja ha-
vainnoinLin sekä ohjata 
häntä keskustelemaan ha-
vainnoistaan

S1-S4 Ääniympäristön ja musiikin kuun-
telu ja siitä keskusteleminen

Oppilas kuuntelee ää-
niympäristöä ja musiik-
kia ja osaa kertoa ha-
vainnoistaan.

T6 kannustaa oppilasta 
rakentamaan luovaa suh-
deOa musiikkiin ja ohjata 
heitä improvisoinLin, so-
viOamiseen ja säveltämi-
seen sekä taiteidenväli-
seen työskentelyyn

S1-S4 Musiikin luova tuoOaminen Oppilas osaa käyOää 
musiikillisia tai muita 
äänellisiä elemenOejä 
kehiOäessään ja toteut-
taessaan uusia musiikilli-
sia ideoita yksin tai ryh-
män jäsenenä.

T7 ohjata oppilasta musii-
kin tallentamiseen ja Leto- 
ja viesLntäteknologian 
luovaan ilmaisulliseen 
käyOöön sekä musiikin 
tekemisessä eOä osana 
monialaisia kokonaisuuk-
sia

S1-S4 Musiikkiteknologian käyOö Oppilas osaa käyOää 
musiikkiteknologian tar-
joamia mahdollisuuksia 
omassa tai ryhmän il-
maisussa.  

Kul1uurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8 ohjata oppilasta tarkas-
telemaan musiikkia tai-
teenlajina   
ja ymmärtämään, miten 
musiikkia käytetään vies-
Lmiseen ja vaikuOamiseen 
eri kulOuureissa

S1-S4 KulOuurinen osaaminen Oppilas osaa jäsentää 
musiikin käyOötapoja ja 
ilmenemismuotoja ja 
kertoa havainnoistaan. 

T9 rohkaista ja ohjata op-
pilasta käyOämään musii-
kin merkintätapoja, käsit-
teitä ja terminologiaa 
musiikillisessa toiminnassa 

S1-S4 Musiikillisten käsiOeiden ja sym-
bolien käyOö

Oppilas käyOää musiikin 
peruskäsiOeitä ja -mer-
kintätapoja sekä termejä 
musiikillisessa toimin-
nassa. 

Hyvinvoin0 ja turvallisuus musiikissa
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15.4.15 KUVATAIDE  

Oppiaineen tehtävä  

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulOuurisesL moninaista to-
dellisuuOa taiteen keinoin. Oppilaiden idenLteegen rakentumista, kulOuurista osaamista ja yhteisöllisyyOä 
vahvistetaan kuvia tuoOamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen 
luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehiOää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun vi-
suaalisen kulOuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvoOaa todellisuuOa ja vaikuOaa siihen. KulOuuri-
perinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan tradiLoiden väliOymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilai-
den kriigsen ajaOelun kehiOymistä sekä kannustaa heitä vaikuOamaan omaan elinympäristöön ja yhteis-
kuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. 

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuOaa kokemukselliseen, moniaisLseen ja toiminnalliseen oppimi-
seen. Oppilaat tarkastelevat kuvataideOa ja muuta visuaalista kulOuuria historiallisista ja kulOuurisista näkö-
kulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyOämään 
monipuolisesL erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.  Opetuksessa kannustetaan 
monilukutaidon kehiOämiseen hyödyntämällä visuaalisuuOa sekä muita Ledon tuoOamisen ja esiOämisen 
tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun ope-
tuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulOuuri-
kohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia. 

Vuosiluokilla 7-9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdeOaan kuvataiteeseen ja muuhun vi-
suaaliseen kulOuuriin sekä aseOamaan määräLetoisia tavoiOeita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan 
oppilaiden kuvallisen tuoOamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympä-

T10 ohjata oppilasta tun-
nistamaan musiikin vaiku-
tuksia tunteisiin ja hyvin-
voinLin  

S1-S4 Musiikin hyvinvoinLvaikutusten 
tunnistaminen

Oppilaan kanssa keskus-
tellaan musiikin vaiku-
tuksista hyvinvoinLin ja 
tunteisiin, muOa tavoi-
teOa ei oteta huomioon 
pääOöarvosanan muo-
dostamisessa.

T11 ohjata oppilasta huo-
lehLmaan kuulostaan sekä 
musisoinL- ja ääniympäris-
tön turvallisuudesta 

S1-S4 Kuulosta sekä musisoinL- ja ää-
niympäristön turvallisuudesta 
huolehLminen 

Oppilas käyOää laiOeita 
ja soigmia musisoinLL-
lanteissa oOaen huo-
mioon muun muassa 
äänen ja musiikin voi-
makkuuteen sekä muut 
turvalliseen toimintaan 
liiOyvät tekijät.  

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12 ohjata oppilasta kehit-
tämään musiikillista osaa-
mistaan harjoiOelun avul-
la, aseOamaan tavoiOeita 
musiikilliselle oppimisel-
leen ja arvioimaan edis-
tymistään suhteessa ta-
voiOeisiin.

S1-S4 Oppimisen taidot Oppilas aseOaa ohjaOu-
na musisoinLin, musiik-
kiliikuntaan tai säveltä-
miseen ja muuhun luo-
vaan tuoOamiseen liiOy-
viä tavoiOeita sekä arvioi 
edistymistään suhteessa 
niihin.
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ristöissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulOuurin henkilökohtaisia 
ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyOämään niitä osallistumisen ja vaikuOamisen muotoina. Opetukses-
sa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun 
visuaalisen kulOuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuOaa hyödyntämään Leto- ja viesLntä-
teknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasL, kriigsesL ja vastuullisesL. Oppilaille tarjotaan riiOäviä edellytyk-
siä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarviOavia yleisiä 
valmiuksia.   

Kuvataiteen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOyvät 
sisältöalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja aja1elu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taideOa, ympäristöä 
ja muuta visuaalista kulOuuria moniaisLsesL ja käyOämään 
monipuolisesL kuvallisen tuoOamisen 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 
kuvallisesL erilaisia välineitä ja Ledon tuoOamisen tapoja 
käyOäen eri ympäristöissä

S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5

Kuvallinen tuo1aminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, teknii-
koita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuoOa-
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 viesLnnän ja vaikuOamisen keinoja omissa 
kuvissaan

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 

Visuaalisen kul1uurin 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 kulOuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle 
historian ja kulOuurin näkökulmista

S1, S2, S3 L2, L3, L6, L7 

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulOuurien 
kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuoOamisessaan

S1, S2, S3 L1, L2, L5, L6

EsteeZnen, ekologinen ja eeZnen arvo1aminen

T10 ohjata oppilasta oOamaan kantaa taiteessa, ympäristössä 
ja muussa visuaalisessa kulOuurissa ilmeneviin arvoihin

S1, S2, S3 L3, L4, L6, L7 

T11 kannustaa oppilasta oOamaan kuvailmaisussaan huo-
mioon kulOuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vai-
kuOamaan kuvien avulla

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 
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Kuvataiteen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Kuvataiteen opetuksen tavoiOeita lähestytään omia kuvakulOuureja, ympäristön kuvakulOuureja ja taiteen 
maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden väli-
siä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohLa ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen 
kulOuurin teokset, tuoOeet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuOujen ja heille uusien kuva-
kulOuurien välille. Oppilaita kannustetaan oOamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, 
työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdolli-
suuksia. 

S1 Omat kuvakul1uurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulOuureja, joihin 
he osallistuvat omaehtoisesL. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulOuureja uudista-
vista ilmiöistä. Omia kuvakulOuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitel-
lään omien kuvakulOuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuOamisen kannalta. 

S2 Ympäristön kuvakul1uurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulOuu-
reista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesL rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä 
mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan LetoisuuOa erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista 
laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulOuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 
Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin eOä glo-
baalin maailman näkökulmista.  

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulOuureissa tuotetusta 
kuvataiteesta.  Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja 
ilmiöitä. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja 
vastaanoOajan sekä taiteen insLtuuLoiden ja yhteiskunnan näkökulmista.  Taideteoksia käytetään kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulOuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen 
tuoOamiseen eOä tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

TavoiOeena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, 
teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyOäminen sekä niiden luova soveltaminen. OpetusLlanteissa luodaan 
akLiviseen kokeilemiseen ja harjoiOeluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaisLsta 
havainnoinLa, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoiOeellista taideoppimista. Opetuksessa ote-
taan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin 
ja ryhmässä. TavoiOeena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulOuuri sekä kou-
lussa eOä koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7-9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä työsken-
telyä taiteen tradiLoita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa luodaan mahdolli-
suuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille pro-
jekteille sekä globaalien kysymysten käsiOelylle. 

Ohjaus, tuki ja eriy1äminen kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9  

TavoiOeena ohjauksen, eriyOämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja moto-
risten lähtökohLen ja taitojen huomioon oOaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tu-
kee oppilaan idenLteegen rakentumista, osallisuuOa ja hyvinvoinLa. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-
laiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarviOaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapo-
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jen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.  OpetusLlanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa 
erilaisia työtapoja ja käyOää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moni-
naisuuOa kunnioiOava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta 
ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesL havaintojen ja tunteiden 
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehiOämisessä. Ohjauksen, eriyOämisen ja tuen järjestä-
misessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuuOa, pelejä ja eri aisLalueisiin liiOyviä kokemuksia. 
Vuosiluokilla 7-9 tavoiOeena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opin-
toihin valmistavasta näkökulmasta. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9  

Oppimisen arvioinL kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edisty-
misen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuoOamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen 
kulOuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearvioinLtaitojen kehiOymistä. Oppilaita ohja-
taan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arvioinL 
kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoiOeissa määriteltyihin taideoppimisen uloOuvuuksiin. 

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut kuvataiteen oppi-
määrän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen val-
takunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaaminen kehiOyy kaikissa opetuksen 
tavoiOeissa kuvatuilla taideoppimisen uloOuvuuksilla oppimäärän pääOymiseen saakka. PääOöarvosanan 
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mil-
le vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 
kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan 
tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoiOeiden osalta. 

Kuvataiteen pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä 

Opetuksen tavoite Sisältö-alu-
eet

Arvioinnin kohteet 
kuvataiteessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja aja1elu 

T1 kannustaa oppilasta ha-
vainnoimaan, taideOa, ympä-
ristöä ja muuta visuaalista 
kulOuuria moniaisLsesL ja 
käyOämään monipuolisesL 
kuvallisen tuoOamisen me-
netelmiä 

S1, S2, S3 Taiteen, ympäristön 
ja muun visuaalisen 
kulOuurin havain-
noiminen 

Oppilas osaa käyOää erilaisia havain-
tovälineitä ympäristön ja sen kuvien 
tarkastelussa 

T2 rohkaista oppilasta kes-
kustelemaan omista ja mui-
den havainnoista ja ajatuksis-
ta sekä perustelemaan nä-
kemyksiään 

S1, S2, S3 Havaintojen ja ajat-
telun vaikutusten 
pohLminen 

Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan 
ja ajaOeluaan taiteesta, ympäristöstä 
ja muusta visuaalisesta kulOuurista  
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T3 innostaa oppilasta ilmai-
semaan havaintojaan ja aja-
tuksiaan kuvallisesL erilaisia 
välineitä ja Ledon tuoOami-
sen tapoja käyOäen eri ym-
päristöissä

S1, S2, S3 Havaintojen ja aja-
tusten kuvallinen 
ilmaiseminen 

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesL erilaisia väli-
neitä ja Ledon tuoOamisen tapoja 
käyOäen

Kuvallinen tuo1aminen 

T4 ohjata oppilasta sovelta-
maan erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun keino-
ja sekä syventämään kuvalli-
sen tuoOamisen taitojaan

S1, S2, S3 Kuvailmaisun taito-
jen syventäminen 

Oppilas osaa käyOää tavoiOeellisesL 
erilaisia kuvallisen tuoOamisen mate-
riaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvail-
maisussaan 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan 
lähestymistapaan itsenäises-
sä ja yhteistoiminnallisessa 
kuvallisessa työskentelyssä

S1, S2, S3 Tutkivan lähesty-
mistavan käyOämi-
nen  

Oppilas osaa käyOää tutkivaa lähes-
tymistapaa itsenäisesL tai ryhmässä 
työskennellessään 

T6 rohkaista oppilasta ilmai-
semaan mielipiteitään sekä 
soveltamaan kuvallisen vies-
Lnnän ja vaikuOamisen kei-
noja omissa kuvissaan

S1, S2, S3 Kuvallisen tuoOami-
sen avulla vaikut-
taminen

Oppilas pyrkii vaikuOamaan ympäris-
töön ja muuhun visuaaliseen kulOuu-
riin kuvallisin keinoin 

Visuaalisen kul1uurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta sovelta-
maan kuvallisia, sanallisia ja 
muita kuvatulkinnan mene-
telmiä

S1, S2, S3 Kuvatulkinnan me-
netelmien sovelta-
minen

Oppilas osaa käyOää joitakin kuvalli-
sia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan 
menetelmiä

T8 ohjata oppilasta tarkaste-
lemaan taiteen ja muun visu-
aalisen kulOuurin merkitystä 
yksilölle, yhteisölle ja yhteis-
kunnalle historian ja kulOuu-
rin näkökulmista

S1, S2, S3 Visuaalisen kulOuu-
rin merkityksen tar-
kasteleminen

Oppilas osallistuu tulkinnoillaan kes-
kusteluun taiteen ja muun visuaalisen 
kulOuurin merkityksestä 

T9 innostaa oppilasta sovel-
tamaan eri aikojen ja kulOuu-
rien kuvailmaisun tapoja ku-
vallisessa tuoOamisessaan

S1, S2, S3 KulOuuristen ku-
vailmaisun tapojen 
soveltaminen

Oppilas osaa soveltaa joitakin kult-
tuurisesL erilaisia kuvailmaisun tapoja

EsteeZnen, ekologinen ja eeZnen arvo1aminen

T10 ohjata oppilasta oOa-
maan kantaa taiteessa, ym-
päristössä ja muussa visuaa-
lisessa kulOuurissa ilmene-
viin arvoihin 

S1, S2, S3 Näkemysten esiOä-
minen 

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään 
taiteessa, ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulOuurissa ilmenevistä 
arvoista  
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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 tuoOeen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunniOelu, valmistus ja oman tai 
yhteisen käsityöprosessin arvioinL. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä 
toteutetaan ennakkoluuloOomasL erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä 
ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehiOämään erilaisia teknologisia sovelluksia 
sekä käyOämään opiOuja Letoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmot-
tamista, tuntoaisLa ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuuOa ja suunniOeluosaamista. 
Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.  Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä 
ja innovaLivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuoOavassa kokemuk-
sessa.  

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 
Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 
luontevasL yliOäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 
kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen ja eri ryhmien kulOuuriperintö 
sekä yhteisön kulOuurinen moninaisuus. Käsityö kasvaOaa eegsiä, Ledostavia, osallistuvia sekä osaavia ja 
yriOeliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää 
ja kehiOää käsityökulOuuria.  

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa in-
novoinLa ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunniOeluun liiOyvien Letojen ja 
taitojen osaamista.  Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman 
havainnoinLin, tutkimiseen ja Ledon soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvenneOäessä tunnistetaan myös 
erilaisia teknologisia toimintaperiaaOeita ja niihin liiOyviä käytännön ongelmia.  Käsityön kasvatustehtävänä 
on tukea oppilaiden hyvinvoinLa ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammagin liiOyviä valintoja. 

Käsityön opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

T11 kannustaa oppilasta ot-
tamaan kuvailmaisussaan 
huomioon kulOuurinen mo-
ninaisuus ja kestävä kehitys 
sekä vaikuOamaan kuvien 
avulla

S1, S2, S3 Kuvallinen ilmaise-
minen ja vaikuOa-
minen 

Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan 
kulOuurista moninaisuuOa ja kestä-
vää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla 
vaikuOamisen mahdollisuuksia 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOy-
vät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen, johon 
tavoite liiOyy

T1 ohjata oppilasta suunniOelemaan työskente-
lyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan 
yriOeliääsL 

S2-S5 L2,L3
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Käsityön tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisältöjen toteuOaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden 
useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa 
useat sisällöt limiOyvät yhtäaikaisesL toisiinsa.  

S1 Innovoin0: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunniOelutehtäviä luovasL ja kekseliääsL käyOäen käsityön käsit-
teistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin 
itse- ja vertaisarvioinLa prosessin edetessä. 

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulOuuriseen ja tek-
nologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuuOa ja eri kulOuurien perinteitä, nykyisyyOä ja tulevai-
suuOa suunniOelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasL 
ja rohkeasL erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulauteOuja järjes-
telmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmoinLa suunnitelmiin ja valmisteOaviin tuoOeisiin. 
  

T2 ohjata oppilasta aseOamaan käsityöhön omia 
oppimisen ja työskentelyn tavoiOeita sekä toteut-
tamaan niiden perusteella kokonainen käsityö-
prosessi ja arvioimaan oppimistaan 

S1-S5 L1 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyOämään 
monipuolisesL erilaisia työvälineitä, materiaaleja 
ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehiOä-
mään innovaaLoita

S1- S5 L4, L6 

T4 ohjata oppilasta käyOämään sujuvasL käsityön 
käsiOeitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvista-
maan visuaalista, materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan  

S1-S5 L2, L4 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoi-
maan ja reagoimaan työLlanteisiin liiOyviin riski-
tekijöihin ja toimimaan turvallisesL käsityöpro-
sessissa

S6 L3,L6 

T6 ohjata oppilasta käyOämään Leto- ja viesLntä-
teknologian mahdollisuuksia käsityön suunniOe-
lussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen Ledon tuoOamisessa ja jakamisessa

S1- S5 L5 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, käden-
taitojen ja teknologisen kehityksen merkitys 
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yriOäjyy-
dessä ja muussa työelämässä

S7 L6 

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajaOeluun ja 
kehiOämään käsityöprosessiin liiOyviä valintoja, 
jotka edistävät kestävää elämäntapaa 

S8 L1,L4,L7 
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S4 Dokumentoin0 ja arvioin0: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuoOeiden suun-
niOelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuoOeiden muotoilua ja käyteOävyyOä. Kokonainen käsityö-
prosessi dokumentoidaan hyödyntäen Leto- ja viesLntäteknologiaa.  

S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesL ja eegsesL kestäviä tuoOeita tai 
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarviOavia työvälineitä, koneita ja laiOeita monipuolisesL ja tarkoi-
tuksenmukaisesL.  

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä 
osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesL. 

S7 Yri1äjämäinen oppiminen: Tutustutaan yriOäjämäiseen oppimiseen, yriOäjyyteen ja järjestöyhteistyö-
hön havainnollisesL, virtuaalisesL, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen 
merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulOuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.  

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuoOeiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteis-
kunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä 
arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuOamista ja viesLmistä.  

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  
  
Monipuoliset laiOeet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimi-
sen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakenneOua ja esineympäristöä 
havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunniOelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään mobiili-
laiOeita ja harjaannutaan kolmiuloOeisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen 
työn ja teksLilityön työtapoja. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä 
ulkopuolisten asiantunLjoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja yliOäen. Käsityöhön tutustutaan 
museo- ja näyOely- ja yritysvierailuilla.  
  
Ohjaus, eriy1äminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9  

Oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesL 
erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunniOelua ja yh-
teisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, ak-
Livisuuteen ja itseohjautuvuuteen.  Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet 
käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriyteOyjä ratkaisuja esimerkiksi käyteOävien oppimisympäris-
töjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.   

Oppilaan oppimisen arvioin0 käsityössä vuosiluokilla 7-9  

Oppimisen arvioinL on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. ArvioinL perustuu kokonaiseen käsityön proses-
siin, sen tavoiOeisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arvioinLin ja dokumentoinLin. 
Huolehditaan siitä, eOä oppilaat Letävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentoinL toimii arvioinnin 
välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palauteOa edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan 
laaja-alaisen käsityötaidon kehiOymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoiOaa edistymistään 
ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehiOymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. 
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarvioinLa. 
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PalauOeen anto on vuorovaikuOeista, jolloin myös opeOaja saa palauteOa käyOämistään menetelmistä tai 
työtavoista. 

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut käsityön oppimäärän 
tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin 
pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehiOyy koko opiskelun ajan. PääOöarvosanan muo-
dostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille 
vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kah-
deksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason 
yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin mui-
den tavoiOeiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opeOajien 
kesken. 

Käsityön pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä 

Käsityön opetuksen ta-
voiOeena on

Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppiai-
neessa

Arvosanan kahdeksan osaa-
minen

T1 ohjata oppilasta 
suunniOelemaan työs-
kentelyään sekä ideoi-
maan, tutkimaan ja ko-
keilemaan  yriOeliääsL 

S2-S5 Työskentely ja tuoOaminen Oppilas suunniOelee työs-
kentelyään, osaa tehdä valin-
toja ja etsiä työhönsä omia 
ratkaisuja.  

T2 ohjata oppilasta aset-
tamaan käsityöhön omia 
oppimisen ja työskente-
lyn tavoiOeita sekä to-
teuOamaan niiden pe-
rusteella kokonainen 
käsityöprosessi ja ar-
vioimaan oppimistaan

S1-S5 Kokonaisen käsityöprosessin 
toteuOaminen  

Oppilas osaa aseOaa työs-
kentelylleen tavoiOeita sekä 
työskentelee käsityöproses-
sin mukaisesL ja arvioi realis-
LsesL oppimistaan käsityö-
prosessin aikana.

T3 opastaa oppilasta 
tutustumaan ja käyOä-
mään monipuolisesL 
erilaisia työvälineitä, 
materiaaleja ja tarkoi-
tuksenmukaisia työtapo-
ja sekä kehiOämään in-
novaaLoita

S1-S5 Valmistaminen, tekniikat ja 
työstömenetelmät

Oppilas osaa valita tarkoituk-
senmukaisia materiaaleja 
sekä tekniikoita ja työstöme-
netelmiä 
 ja osaa käyOää niitä valmis-
taessaan suunniOelemiaan 
tuoOeita/teoksia. 

T4 ohjata oppilasta käyt-
tämään sujuvasL käsi-
työn käsiOeitä, merkkejä 
ja symboleja sekä vah-
vistamaan visuaalista, 
materiaalista ja teknolo-
gista ilmaisuaan  

S1-S5 Visuaalinen materiaalinen ja 
teknologinen ilmaisu

Oppilas käyOää käsityön kes-
keisiä käsiOeitä ja osaa esit-
tää ideansa selkeäsL sekä 
toteuOaa ne suunnitelmaan 
perusten oOaen huomioon 
esteegsyyden ja toimivuu-
den.
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15.4.17 LIIKUNTA  

Oppiaineen tehtävä   

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuOaa oppilaiden hyvinvoinLin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyyk-
kistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksiOäisiin 
liikuntatunteihin liiOyvät posiLiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla 
korostuvat kehollisuus, fyysinen akLivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertai-
suuOa, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyOä sekä tuetaan kulOuurien moninaisuuOa. Opetus on turvallista, ja se pe-
rustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynne-
tään koulun Lloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesL. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalli-
seen ja eegsesL kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppi-
laiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesL akLivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja 
fyysisten ominaisuuksien harjoiOeleminen. Oppilaat saavat Letoja ja taitoja erilaisissa liikuntaLlanteissa 
toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioiOava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjän-

T5 ohjata oppilasta ha-
vainnoimaan, ennakoi-
maan ja reagoimaan 
työLlanteisiin liiOyviin 
riskitekijöihin ja toimi-
maan turvallisesL käsi-
työprosessissa

S6 Turvallinen työskentely Oppilas osaa arvioida työs-
kentelyn vaaroja ja riskejä 
sekä 
toimia turvallisesL käsityö-
prosessissa.

T6 ohjata oppilasta käyt-
tämään Leto- ja viesLn-
täteknologian mahdolli-
suuksia käsityön suun-
niOelussa, valmistukses-
sa ja dokumentoinnissa, 
sekä yhteisöllisen Ledon 
tuoOamisessa ja jakami-
sessa

S1-S5 Tieto- ja viesLntätekniset 
taidot  
Yhteisöllinen työskentely 

Oppilas osaa käyOää itsenäi-
sesL ja yhdessä toisten kans-
sa suunniOelussa ja valmis-
tamisessa sekä oman tai yh-
teisen käsityö-prosessin do-
kumentoinnissa Leto- ja vies-
Lntä-teknologiaa.

T7 ohjata oppilasta tun-
temaan käsityön, käden-
taitojen ja teknologisen 
kehityksen merkitys 
omassa elämässään, 
yhteiskunnassa, yriOä-
jyydessä ja muussa työ-
elämässä

S7 Kädentaitojen ja käsityön 
merkityksen hahmoOaminen 
arkielämässä ja yhteiskun-
nassa

Oppilas osaa esimerkkien 
avulla kuvailla käsityön mer-
kitystä arjessa, yhteiskunnas-
sa ja työelämässä.

T8 ohjata oppilaita ta-
loudelliseen ajaOeluun 
ja kehiOämään käsityö-
prosessiin liiOyviä valin-
toja, jotka edistävät kes-
tävää elämäntapaa

S8 Valintojen tekeminen ja nii-
den perustelut

Oppilas osaa perustella käsi-
työn merkityksen kestävälle 
elämäntavalle ja tehdä sen 
mukaisia valintoja työskente-
lyssään. 
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teinen itsensä kehiOäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehiOy-
minen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentou-
tumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auOamiseen. Liikunnassa oppilas saa val-
miuksia terveytensä edistämiseen.  

”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuu;a vahvistaen, taitoja soveltaen.” 

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien har-
joiOamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myön-
teistä minäkäsitystä ja oman muuOuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvoinLa, kasvua 
itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyOä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. 
Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesL toiminnan suunniOeluun sekä oOavat vastuuta omasta ja 
ryhmän toiminnasta.  

Liikunnan opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen akLivisuuteen, kokeilemaan erilai-
sia liikuntamuotoja ja harjoiOelemaan parhaansa yriOäen 

S1 L1,L3

T2 ohjata oppilasta harjaannuOamaan havaintomotorisia taitojaan 
eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aisLen avulla sekä teke-
mään liikuntaLlanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 L1,L3, L4

T3 ohjata oppilasta harjoiOelun avulla kehiOämään tasapaino- ja liik-
kumistaitojaan, joOa oppilas osaa käyOää, yhdistää ja soveltaa niitä 
monipuolisesL erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja 
eri liikuntamuodoissa 

S3 L3

T4 ohjata oppilasta harjoiOelun avulla kehiOämään välineenkäsiOely-
taitojaan, joOa oppilas osaa käyOää, yhdistää ja soveltaa niitä moni-
puolisesL erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuode-
naikoina ja eri liikuntamuodoissa

S3 L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehit-
tämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeuOa, kestävyyOä ja 
liikkuvuuOa 

S1 L3

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, joOa oppilas osaa sekä uida 
eOä 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 liikuntaLlanteissa toiset 
huomioon oOaen 

S2 L2, L3, L6,L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaaOeella sekä oOa-
maan vastuuta yhteisistä oppimisLlanteista 

S2 L2, L6,L7

Psyykkinen toimintakyky
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Liikunnan tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasL fyysisesL akLivista toimintaa. Liikunnan opetuk-
seen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesL kehiOäviä turvallisia 
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsiOelytaitoja vahvistetaan lii-
kuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla monipuolisesL eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Liikunnan opetuk-
seen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. 
  
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoiOeet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden 
sekä kehollisen ilmaisun ja esteegsyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetel-
laan harjoiOelemaan voimaa, nopeuOa, kestävyyOä ja liikkuvuuOa. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat 
arvioimaan, ylläpitämään ja kehiOämään omaa fyysistä toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimin-
takyvyn seurantajärjestelmä Move!:n miOaukset tehdään niin, eOä ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa jär-
jesteOäviä laajoja terveystarkastuksia. 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehiOämään omaa 
sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoi-
tuksia ja pelejä, joissa opitaan oOamaan toiset huomioon sekä auOamaan ja avustamaan muita. Tehtävien 
myötä opitaan vastuun oOamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yh-
teisöllisyyOä lisätään ryhmätehtävillä. 

S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjänniOeisesL 
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoiOeen saavuOamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitel-
laan vastuun oOamista. Iloa ja virkistystä tuoOavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden ko-
kemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä an-
netaan Letoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoiOelun periaaOeisiin sekä 
annetaan Letoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa. 

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  

Liikunnan tehtävää ja tavoiOeita toteutetaan opeOamalla turvallisesL ja monipuolisesL erilaisissa oppimi-
sympäristöissä sisä- ja ulkoLloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikal-
liset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Ope-
tuksen yhteydessä korostetaan fyysistä akLivisuuOa ja yhteistoiminnallisuuOa ylläpitäviä työtapoja, kannus-

T10 kannustaa oppilasta oOamaan vastuuta omasta toiminnasta ja 
vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja

S3 L1, L2,L3

T11huolehLa siitä, eOä oppilaat saavat riiOäväsL myönteisiä koke-
muksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3 L1,L2

T12 auOaa oppilasta ymmärtämään riiOävän fyysisen akLivisuuden 
ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoin-
nille 

S3 L3

T13 tutustuOaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen 
liiOyviin mahdollisuuksiin, Letoihin ja taitoihin, joOa hän saa edelly-
tyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuoOavia liikuntahar-
rastuksia 

S3 L1,L3
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tavaa vuorovaikutusta ja toisten auOamista sekä henkisesL ja fyysisesL turvallista toimintaa. Liikuntatekno-
logian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoiOeiden saavuOamista. Koulun ulkopuolisille liikun-
tapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyOäytymistä. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7-9  

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoiOeiden saavuOamiselle.  Toiminnan 
tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kan-
nalta riiOävää toimintakykyä.  Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon oOaminen, 
turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviesLnnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuuOa tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja roh-
kaisevalla palauOeella. Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn tuke-
miseen ja mieluisan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 liikunnassa vuosiluokilla 7-9 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla pa-
lauOeella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. PalauOeessa ja ar-
vioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehiOymistarpeet ja tuetaan niitä. Lii-
kunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee oOaa huomioon oppilaan terveydenLla ja erityistarpeet.  

Liikunnan arvioinL perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoiOeisiin. Arvioinnin koh-
teina ovat oppiminen (tavoiOeet 2-6) ja työskentely (tavoiOeet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuk-
sien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-miOausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perus-
teina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, eOä oppilailla on mahdollisuus osoiOaa paras-
ta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearvioinLin. 

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na. PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut liikunnan oppimää-
rän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakun-
nallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen liikunnassa kehiOyy kumulaLivisesL. PääOöarvosanan 
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mil-
le vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 
kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan 
tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoiOeiden osalta. 

Liikunnan pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Fyysinen toimintakyky
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T1 kannustaa oppilasta 
fyysiseen akLivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia lii-
kuntamuotoja ja harjoiOe-
lemaan parhaansa yriOäen

S1 Työskentely ja yriOämi-
nen

Oppilas osallistuu liikuntatunLen 
toimintaan yleensä akLivisesL ko-
keillen ja harjoitellen erilaisia lii-
kuntamuotoja.  

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuOamaan havainto-
motorisia taitojaan eli ha-
vainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aisLen avul-
la sekä tekemään liikunta-
Llanteisiin sopivia ratkai-
suja

S1 Ratkaisujen teko erilai-
sissa liikuntaLlanteissa 

Oppilas tekee useimmiten tarkoi-
tuksenmukaisia ratkaisuja erilaisis-
sa liikuntaLlanteissa. 

T3 ohjata oppilasta harjoit-
telun avulla kehiOämään 
tasapaino- ja liikkumistai-
tojaan, joOa oppilas osaa 
käyOää, yhdistää ja sovel-
taa niitä monipuolisesL 
erilaisissa oppimisympäris-
töissä, eri vuodenaikoina 
ja eri liikuntamuodoissa

S1 Motoriset perustaidot 
(tasapaino- ja liikkumis-
taidot), eri liikuntamuo-
doissa  

Oppilas osaa käyOää, yhdistää ja 
soveltaa tasapaino- ja liikkumistai-
toja useimmissa opetetuissa liikun-
tamuodoissa.  

T4 ohjata oppilasta harjoit-
telun avulla kehiOämään 
välineenkäsiOelytaitojaan, 
joOa oppilas osaa käyOää, 
yhdistää ja soveltaa niitä 
monipuolisesL erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri 
välineillä, eri vuodenaikoi-
na ja eri liikuntamuodoissa

S1 Motoriset perustaidot 
(välineenkäsiOelytaidot) 
eri liikuntamuodoissa  

Oppilas osaa käyOää, yhdistää ja 
soveltaa välineenkäsiOelytaitoja 
useimmissa opetetuissa liikunta-
muodoissa. 

T5 kannustaa ja ohjata 
oppilasta arvioimaan, yllä-
pitämään ja kehiOämään 
fyysisiä ominaisuuksiaan: 
voimaa, nopeuOa, kestä-
vyyOä ja liikkuvuuOa

S1 Fyysisten ominaisuuk-
sien arvioinL, ylläpito ja 
kehiOäminen 

Oppilas osaa arvioida fyysisiä omi-
naisuuksiaan ja sen pohjalta har-
joiOaa voimaa, nopeuOa, liikku-
vuuOa ja kestävyyOä.

T6 vahvistaa uima- ja vesi-
pelastustaitoja, joOa oppi-
las osaa sekä uida eOä pe-
lastautua ja pelastaa ve-
destä

S1 Uima- ja vesipelastus-
taidot 

Oppilas osaa uida, pelastautua ja 
pelastaa vedestä. 

T7 ohjata oppilasta turval-
liseen ja asialliseen toimin-
taan

S1 Toiminta liikuntatunneil-
la 

Oppilas toimii turvallisesL ja asialli-
sesL liikuntatunneilla. 

Sosiaalinen toimintakyky
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15.4.18 KOTITALOUS  

Oppiaineen tehtävä 

KoLtalouden opetuksen tehtävänä on kehiOää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvoinLa edistävän 
elämäntavan edellyOämiä Letoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentai-
toja ja luovuuOa sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestäväsL. Opetuksessa luodaan perustaa 
oppilaiden koLtaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuOaa koLta-
louden tehtäviä.  Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huo-

T8 Ohjata oppilasta työs-
kentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneil-
maisuaan liikuntaLlanteis-
sa toiset huomioon oOaen

S2 Vuorovaikutus- ja työs-
kentelytaidot 

Oppilas osaa toimia eri liikuntaL-
lanteissa yhteisesL sovitulla tavalla.

 T9 ohjata oppilasta toi-
mimaan reilun pelin peri-
aaOeella sekä oOamaan 
vastuuta yhteisistä oppi-
misLlanteista 

S2 Toiminta yhteisissä op-
pimisLlanteissa 

Oppilas noudaOaa reilun pelin pe-
riaaOeita ja osoiOaa oOavansa vas-
tuuta yhteisistä oppimisLlanteista. 

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta 
oOamaan vastuuta omasta 
toiminnasta ja vahvistaa 
oppilaan itsenäisen työs-
kentelyn taitoja

S3 Työskentelytaidot Oppilas osaa pääsääntöisesL työs-
kennellä vastuullisesL ja itsenäises-
L.  

T11 huolehLa siitä, eOä 
oppilaat saavat riiOäväsL 
myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, pätevyy-
destä ja yhteisöllisyydestä

S3 Ei vaikuta arvosanan muodostumi-
seen. Oppilasta ohjataan pohL-
maan kokemuksiaan osana itsear-
vioinLa. 

T12 auOaa oppilasta ym-
märtämään riiOävän fyysi-
sen akLivisuuden ja liikun-
nallisen elämäntavan mer-
kitys kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille 

S3 Ei vaikuta arvosanan muodostumi-
seen. Oppilasta ohjataan pohL-
maan kokemuksiaan osana itsear-
vioinLa. 

T13 tutustuOaa oppilas 
yleisten liikuntamuotojen 
harrastamiseen liiOyviin 
mahdollisuuksiin, Letoihin 
ja taitoihin, joOa hän saa 
edellytyksiä löytää itsel-
leen sopivia iloa ja virkis-
tystä tuoOavia liikuntahar-
rastuksia 

S3 Ei vaikuta arvosanan muodostumi-
seen. Oppilasta ohjataan pohL-
maan kokemuksiaan osana itsear-
vioinLa. 
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lehLviksi kuluOajiksi. KoLtalousopetuksessa kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kas-
vetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan akLivisiksi jäseniksi. 

Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. KoLtalousopetuksessa luodaan perusta 
kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluOajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoitu-
vasta arjesta, kustannusLetoisesta toiminnasta sekä Leto- ja viesLntäteknologian hyödyntämisestä koLta-
louden toiminnassa.  

KoLtalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunniOelu-, organisoin-
L-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. KoLtalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkäjän-
teiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriigseen Ledonhallintaan.  Erityistä huomiota kiinnitetään 
jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimisLlanteissa.  Oppiaine kasvaOaa 
toiminnallisuuteen ja yriOeliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen.  

Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen Letoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa op-
pimiskokemuksia. EheyOävä opetus tukee erilaisten kodin arkeen liiOyvien käsiOeiden, asioiden tai ilmiöi-
den keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen oppimista. KoLtalouden ope-
tus kaOaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.  

KoLtalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin Ledot ja taidot 
syvenevät vaiheiOain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen, ja opetus ohjaa 
ongelmanratkaisuun, Ledon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen. OpiOua sovelletaan ja syvennetään 
omassa kodissa ja lähipiirissä koLtehtävien avulla. 

KoLtalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin pääOäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin 
noudatetaan koLtalouden oppimäärän opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon oOaen. 
Opetuksen tavoiOeet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa opetussuunnitelmassa 
opetussuunnitelman perusteita soveltaen.  

Ko0talouden opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Käytännön toimintataidot 

T1 ohjata oppilasta suunniOelemaan, organisoimaan ja arvioimaan 
työtä ja toimintaa

S1, S2, S3 L3

T2 ohjata oppilasta harjoiOelemaan koLtalouden hallinnassa tarvit-
tavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja esteLikan huomioi-
miseen

S1, S2 L2, L3

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyOämään hyvin-
voinLa edistäväsL ja kestävän kulutuksen mukaisesL materiaaleja, 
työvälineitä, laiOeita sekä Leto- ja viesLntäteknologiaa

S1, S2, S3 L3, L4, L5, L7

T4 ohjata oppilasta suunniOelemaan ajankäyOöään ja työn etene-
mistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana

S1, S2 L1, L3, L6
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Ko0talouden tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen koLtaloudellisen osaamisen ja ajaOelun kehiOymi-
nen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. Paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia aihei-
ta hyödynnetään, ja niitä sovelletaan oppimistehtävien suunniOelussa. KoLtalouden tavoiOeisiin liiOyvät 

oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen paikallisten olosuhteiden ja koulun omien painotusten 
mukaisesL. 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakul1uuri: Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivonta-

taitojen kehiOymistä. Aterioiden suunniOelu, toteutus ja erilaiset ruokailuLlanteet tähtäävät ruokaan ja 

syömiseen liiOyvien valintojen ja toOumusten pohLmiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, 

ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eegsyyden ja ruokaan liiOyvän luoteOavan Ledon 

näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulOuuri osana idenLteegä sekä kodin juhlia. 

T5 ohjata ja moLvoida oppilasta toimimaan hygieenisesL, turvalli-
sesL ja ergonomisesL sekä ohjata kiinniOämään oppilaan huomiota 
käyteOävissä oleviin voimavaroihin

S1, S2, S3 L3, L5, L7

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6 ohjata oppilasta harjoiOelemaan kuuntelua sekä rakentavaa kes-
kustelua ja argumentoinLa oppimistehtävien suunniOelussa ja to-
teuOamisessa

S1, S2, S3 L1, L2, L6, L7

T7 akLvoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulOuuri-
sesL monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä koLtalouksien 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 mukaisesL vuoro-
vaikutusLlanteissa sekä pohLmaan oman käytöksen merkitystä 
ryhmän ja yhteisön toiminnassa

S1, S2, S3 L2, L6, L7

Tiedonhallintataidot 

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan koLtalouteen 
liiOyvää Letoa sekä ohjata käyOämään luoteOavaa Letoa valintojen 
perustana

S1, S2, S3 L1, L4

T11 harjaannuOaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan 
toimintaohjeita  sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsiOelevät koL-
talouOa ja lähiympäristöä

S1, S2, S3 L4

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa 
Llanteissa ja ympäristöissä

S1, S2, S3 L1

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinniOämällä oppi-
laan huomiota ympäristö- ja kustannusLetoisuuteen osana arjen 
valintoja. 

S1, S2, S3 L1, L7
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S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen 

ja asumisen ympäristö- ja kustannusLetoisuuden kehiOymistä. Puhtaanapito samoin kuin teksLilien ja ma-
teriaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laiOeineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa 

tarviOavien taitojen kehiOymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavaro-
jen käyOöön ja vastuunoOoon perheessä. Sisällöt johdaOavat arvioimaan asumiseen ja koLtalouteen liiOy-

viä palveluita. 

S3 Kulu1aja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, eOä ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä 

tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluOajina. Sisällöt johdaOavat me-

dian- ja teknologian käyOöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohLmaan vertaisryhmän ja median vai-
kutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuOavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen 
Ledon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan koLtalouksien rahankäyOöön liiOyviä Llanteita ja ongelmia. 

Ko0talouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, eOä se mahdollistaa seuraa-
vat tekijät: vuorovaikuOeinen toiminta, yhteisöllinen Ledon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva 
ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arvioinL. Työn arvostaminen ja loppuun saaOaminen, pitkäjänteinen 
tapa tehdä työtä, kunnioiOava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista ovat 
osa turvallisuuOa. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, kouluLloja ja kouluympäristöä kuin digi-
taalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen raken-
tumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuOavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan 
perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä Ledon ja taidon kietoutuminen yh-
teen ja soveltaminen käytäntöön. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki ko0taloudessa vuosiluokilla 7-9 

KoLtalouden oppiaineen tavoiOeiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyOämisen ja tuen järjestämisessä on 
oppilaiden moLvaaLon, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteiOainen lisääntyminen. Lisäk-
si olennaista on työskentelyn kehiOyminen vuorovaikuOeiseksi, pitkäjänteiseksi ja Letoperustaiseksi. Oppi-
misLlanteen ja Letoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen suunnit-
telussa.  EriyOämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liiOy-
vät oppimisLlanteet ja joustavat opetusjärjestelyt. 

Käytännön toimintataitojen tukemisen suunniOelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja koLtalouden oppi-
misLlanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaa-
listen Llanteiden harjoiOeluun. Tiedonhallintataitojen kehiOymistä tuetaan käyOämällä yksinkertaisia ja sel-
keitä ohjeita ja kuvia.  Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyOää ohjausta ja tukea ajanhallin-
nassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä.  KoLtalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa 
opiOuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa arjessa.  

Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa koLtalouden oppimista sekä luodaan 

valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kauOa koLtaloudellista asiantunLjuuOa 

edellyOävään työelämään. 
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Oppilaan oppimisen arvioin0 ko0taloudessa vuosiluokilla 7-9  

KoLtaloudessa oppimisen arvioinL on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa.  Oppilaat saavat palauteOa 
taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuOaa koLtalouden tehtäviä. AjaOelua tuetaan ohjaamalla oppi-
laita pohLmaan tapaansa hahmoOaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös koLtalou-
den käsiOeiden hahmoOamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, eOä jokainen 
oppilas ja hänen huoltajansa ovat Letoisia tavoiOeista, arvioinLperusteista ja pääOöarvioinnin kriteereistä. 
Oppilaille annetaan säännöllisesL Letoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa aseteOuihin 
tavoiOeisiin.  

PääOöarvioinL sijoiOuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu pääOyy kaikille yhteisenä oppiainee-
na.  PääOöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut koLtalouden oppi-
määrän tavoiOeet. PääOöarvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso koLtalous-op-
piaineen valtakunnallisiin pääOöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehiOyy koko yhteisen ko-
Ltalouden opetuksen ajan vahvistuvana ja etenevänä oppimisena. PääOöarvosanan muodostamisessa ote-
taan huomioon kaikki valtakunnalliset pääOöarvioinnin kriteerit riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaa-
va tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 
osoiOaa keskimäärin kriteerien määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin 
tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Ko0talouden pää1öarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

PääOöarvioinnin kriteeri osaamiselle 
arvosanalla kahdeksan 

Käytännön toimintatai-
dot

T1 ohjata oppilasta 
suunniOelemaan, orga-
nisoimaan ja arvioimaan 
työtä ja toimintaa

S1,S2 TavoiOeiden aseOa-
minen, työn toteu-
tus, ja oppimaan op-
pimisen taidot

Oppilas aseOaa tavoiOeita toiminnal-
leen ja työskentelee niiden saavuOa-
miseksi. Oppilas arvioi itse tavoiOei-
den saavuOamista ja omaa työskente-
lyään. Oppilas tunnistaa omaa osaa-
mistaan itsearvioinnin, opeOajan an-
taman palauOeen ja vertaispalauOeen 
perusteella.

T2 ohjata oppilasta har-
joiOelemaan koLtalou-
den hallinnassa tarviOa-
via kädentaitoja sekä 
kannustaa luovuuteen ja 
esteLikan huomioimi-
seen

S1,S2 Kädentaidot ja este-
Likka 

Oppilas osaa käyOää tavallisimpia 
työmenetelmiä ruoan valmistuksessa 
ja leivonnassa sekä asumiseen liiOy-
vien perustehtävien toteuOamisessa ja 
oOaa huomioon esteegset näkökul-
mat



 753

T3 ohjata ja rohkaista 
oppilasta valitsemaan ja 
käyOämään hyvinvoin-
La edistäväsL ja kestä-
vän kulutuksen mukai-
sesL materiaaleja, työ-
välineitä, laiOeita sekä 
Leto- ja viesLntätekno-
logiaa

S1, S2,S3 KuluOajataidot sekä 
terveyden edistämi-
nen ja teknologian 
käyOö

Oppilas valitsee ja käyOää taloudelli-
sesL materiaaleja ja teknologiaa koL-
talouden toiminnassaan sekä pohLi 
valintoja terveyden ja kestävyyden 
kannalta.

T4 ohjata oppilasta 
suunniOelemaan ajan-
käyOöään ja työn ete-
nemistä sekä ylläpitä-
mään järjestystä oppi-
mistehtävien aikana

S1,S2 Ajanhallinta ja järjes-
tyksen ylläpitäminen

Oppilas osaa toimia anneOujen ohjei-
den mukaisesL vaiheiOain ja järjestys-
tä ylläpitäen sekä suunnitella ajankäyt-
töään sen mukaisesL.

T5 ohjata ja moLvoida 
oppilasta toimimaan 
hygieenisesL, turvalli-
sesL ja ergonomisesL 
sekä ohjata kiinniOä-
mään oppilaan huomio-
ta käyteOävissä oleviin 
voimavaroihin

S1, S2,S3 Turvallisuus ja voi-
mavarojen kannalta 
kestävä toiminta

Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan 
hygieenisen ja turvallisen työskentelyn 
periaaOeita noudaOaen sekä ajan, kus-
tannusten tai energiankäytön kannalta 
tarkoituksenmukaisesL. Oppilas pyrkii 
kiinniOämään huomiota ergonomiaan. 

Yhteistyö- ja vuorovai-
kutustaidot

T6 ohjata oppilasta har-
joiOelemaan kuuntelua 
ja rakentavaa keskuste-
lua ja argumentoinLa 
oppimistehtävien suun-
niOelussa ja toteuOami-
sessa 

S1, S2, S3 Kuuntelu, keskustelu 
ja argumentoinL

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkö-
kulmia ja ilmaisemaan rakentavasL 
omia näkemyksiään yhteisissä suunnit-
telu- ja työLlanteissa.

T7 akLvoida oppilasta 
tunnistamaan arjen ra-
kentumista ja kulOuuri-
sesL monimuotoisia 
toimintaympäristöjä 
sekä koLtalouksien pe-
rinteitä

S1, S2, S3 Arjen rakentumisen 
ja koLtalouksien eri-
laisuuden hahmot-
taminen

Oppilas osaa kuvailla kodin arkiruLi-
neita. Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
erilaisista perherakenteista ja koLta-
louksien perinteistä sekä pohLa niiden 
vaikutusta arjen ruLineihin.

T8 ohjata oppilasta ty-
öskentelemään yksin ja 
ryhmässä sekä sopi-
maan työtehtävien ja-
kamisesta ja ajankäytös-
tä

S1, S2 Voimavarojen käyt-
täminen ja sopimuk-
sen tekeminen

Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyr-
kii toimimaan ryhmässä rakentavasL ja 
työtehtävistä neuvotellen.  Oppilas 
osaa seliOää, mitä tarkoiOaa tasapuo-
linen työnjako sekä pääsee sopimuk-
seen ajankäytöstä ja työtehtävien ja-
kamisesta osallistumalla päätöksente-
koon.
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15.4.19 OPPILAANOHJAUS  

Oppiaineen tehtävä  

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun eOä yhteiskunnan näkökulmasta. Oh-
jaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 

T9 kannustaa oppilasta 
toimimaan hyvien tapo-
jen mukaisesL vuorovai-
kutusLlanteissa sekä 
pohLmaan oman käy-
töksen merkitystä ryh-
män ja yhteisön toimin-
nassa

S1, S2, S3 Ei käytetä oppiaineen arvosanan muo-
dostamisen perusteena. Oppilasta oh-
jataan pohLmaan kokemuksiaan osana 
itsearvioinLa. 

Tiedonhallintataidot

T10 kannustaa oppilasta 
hankkimaan ja arvioi-
maan koLtalouteen liit-
tyvää Letoa sekä ohjata 
käyOämään luoteOavaa 
Letoa valintojen perus-
tana

S1, S2, S3 Tietojen hankinta ja 
käyOö

Oppilas osaa etsiä koLtalouden sisäl-
töalueisiin liiOyviä Letoja eri Letoläh-
teistä ja pohLa erilaisen Ledon luotet-
tavuuOa sekä osaa tulkita pakkaus-
merkintöjä. Oppilas tuntee ruoka- ja 
ravintoaineryhmät ja niiden ominai-
suuksia.  

T11 harjaannuOaa oppi-
lasta lukemaan, tulkit-
semaan ja arvioimaan 
toimintaohjeita sekä 
merkkejä ja symboleja, 
jotka käsiOelevät koLta-
louOa ja lähiympäristöä

S1, S2 Toimintaohjeiden, 
merkkien ja symbo-
lien käyOö ja jäsen-
tyminen

Oppilas osaa tulkita ja käyOää koLta-
louden toimintaohjeita ja osaa nimetä 
tyypillisiä koLtalouden merkkejä ja 
symboleja sekä tulkita niitä arjen il-
miöiden yhteydessä.

T12 ohjata oppilasta, 
ongelmanratkaisuun ja 
luovuuteen erilaisissa 
Llanteissa ja ympäris-
töissä

S1, S2, S3 KäsiOeiden omaksu-
minen, Letojen ja 
taitojen soveltami-
nen,  
luova ilmaisu sekä 
palveluiden tunnis-
taminen 

Oppilas pystyy käyOämään koLtalou-
den käsiOeitä, Letojaan ja taitojaan 
monialaisessa oppimiskokonaisuudes-
sa tai Llanteessa, jossa koLtalouden 
osaamista sovelletaan eri ympäristöis-
sä Oppilas osaa kuvailla erilaisia koLta-
louden palveluita ja pohLa niiden 
merkitystä ja mahdollisuuksia arkielä-
mässä.

T13 ohjata oppilasta 
kestävään elämänta-
paan kiinniOämällä op-
pilaan huomiota ympä-
ristö- ja kustannusLetoi-
suuteen osana arjen 
valintoja 

S1, S2, S3 MiOaamisen ja las-
kemisen sekä kierrät-
tämisen soveltaminen 
omaan toimintaan ja 
päätöksentekoon

Oppilas osaa huolehLa kodin jäOeiden 
peruslajiOelusta ja osaa seliOää mit-
taamisen ja laskemisen sekä ympäris-
töä säästävän kodin arjen toiminnan 
yhteydet osana kustannus- ja ympäris-
töLetoista toimintaa.
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uloOuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista 
sekä koulutuksen tuloksellisuuOa ja vaikuOavuuOa. 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, eOä oppilaat pystyvät kehit-
tämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarviOavia Letoja ja taitoja. 
Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohLinsa sekä kiinnostuk-
seensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuuOa koskevia päätöksiä ja valintoja. 
Ohjauksen avulla oppilaat oppivat Ledostamaan mahdollisuutensa vaikuOaa oman elämänsä suunniOeluun 
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohLmaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammaOeihin 
liiOyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidoOuja roolimalleja. Oppilaanoh-
jausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja 
vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoiOeiden toteutumiseksi. Suunnitel-
massa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustu-
misen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoiOeiden toteutumista arvioidaan systemaagsesL. Oppilaiden 
opintojen sujuvuuOa nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryOäessä opet-
tajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarviOaessa moniammaLllisella yhteistyöllä. OpeOajat 
hyödyntävät työssään ajantasaista Letoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtu-
vista muutoksista. 

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeuden-mukaisuu-
den, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuk-
sesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehiOyvät Ledot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman 
saatavuuOa sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensoviOamista tulevaisuuden työelämässä. 

Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7-9 oppimi-
sympäristöön ja työskentelytapoihin.  Vuosiluokkien 7-9 aikana jokaista oppilasta ohjataan edelleen kehit-
tämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan hahmoOamaan valinto-
jen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden oppiaineiden 
kanssa on selkeyOää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta 
sekä laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yriOäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistar-
peista. Päävastuu oppilaanohjauksen toteuOamisesta on opinto-ohjaajalla.  

Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehiOää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuOuvissa elämänLlanteissa, 
opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä. Oppilaat oppivat käyOämään ja hyödyntämään erilaisia 
Leto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella vahvistetaan oppilaiden toimijuuOa ja oma-aloiOeisuuOa 
koulutus- ja uravalintojaan koskevassa päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille Letoa ja tutus-
tumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanoOavan 
oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä on edistää opintojen loppuun saaOamista sekä 
yhteishaun yhteydessä tehtävän jatkosuunniOelun avulla tukea siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opin-
toihin. 

Oppilaanohjauksen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoiOeet 
TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
tö-alueet

Laaja-alainen 
osaaminen
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Osallisuus ja ak0ivinen toiminta

T1 auOaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien  
7-9 toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehiOää oppilaan val-
miuOa toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä 
tukea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun oOamiseen opis-
kelustaan ja tekemistään valinnoista

S1, S2 L3, L7

Oppimaan oppimisen taidot

T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehiOämään opiskelutaitojaan sekä 
oppimaan oppimisen taitojaan S1 L1

Elinikäinen oppiminen

T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, 
tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehiOää kykyään 
tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuOaa tarvit-
taessa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan

S1, S2 L1

Itsetuntemus

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuOavia 
tekijöitä sekä suhteuOamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edelly-
tystensä ja kiinnostuksensa mukaisesL

S2 L3

Tavoi1eiden ase1aminen

T5 ohjata oppilaita aseOamaan sekä pitkän eOä lyhyen aikavälin ta-
voiOeita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan nii-
den toteutumista

S2, S5 L1, L3

Työelämään suuntautuva oppiminen

T6 auOaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä ja 
yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opis-
keltavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelämäs-
sä ja työllistymisessä tarviOavan osaamisen kannalta 

S2, S3, S5 L6, L7

T7 ohjata oppilasta kehiOämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä 
tarviOavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viesLntätaitoja sekä itsel-
leen sopivia ammagaloja ja vahvistamaan valmiuksia hakea Letoa 
vaadiOavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen 

S2, S3, S4, S5 L4, L5, L6

Koulutus- ja työelämä0edon hyödyntäminen omassa urasuunnit-
telussa

T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle Letoa Suomen koulutusjärjestel-
män pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista, tukea oppilaan taitoa 
etsiä koulutus- ja työelämäLetoa sekä Suomesta eOä ulkomailta 

S4, S5 L4, L5

T9 ohjata oppilasta käyOämään monikanavaisia Leto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri Letolähteiden kauOa saadun 
Ledon luoteOavuuOa ja tarkoituksenmukaisuuOa urasuunniOelun 
näkökulmasta

S2, S3, S5 L4, L5, L6

Monikul1uurisuus ja kansainvälisyys
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Oppilaanohjauksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

Sisällöt valitaan siten, eOä ne tukevat tavoiOeiden saavuOamista. Sisältöalueista muodostetaan kokonai-
suuksia eri vuosiluokille. 

S1 Oppiminen ja opiskelu: Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen 
sekä opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoiOelu yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa 
elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoiOelevat aseOamaan itselleen opiske-
luun liiOyviä tavoiOeita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan kehiOymistä ja tavoiOeiden 
toteutumista sekä oOamaan vastuuta omasta oppimisestaan, opintoihin liiOyvien valintojen tekemisestä 
sekä opintojensa etenemisestä.  

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunni1elu: Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla 
oppilaat laajentavat itsetuntemustaan ja itsearvioinLtaitojaan, tulevaisuuden suunniOelu- ja päätöksente-
kotaitojaan sekä kehiOävät taitojaan ratkaista ongelmia Llanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole anneOu. 
HarjoiteOavat taidot koskevat mm. urasuunniOelu- ja urahallintataitoja, moLvaaLota sekä yleisiä elämässä 
tarviOavia taitoja. AnalysoinLvalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuOavien tekijöiden tunnistamista harjoi-
tetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot sekä sosiaaliset verkostot. 

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvi1avat taidot: Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia 
harjaannuOaa taitojaan toimijana erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelus-
sa ja työelämässä tarviOavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viesLntätaitojen kehiOymi-
seen. ViesLntätaitoihin kuuluu myös eri Letolähteiden kauOa saadun Ledon luoteOavuuden arvioinL ura-
suunniOelun kannalta. 

S4 Työelämään tutustuminen: Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammagaloihin tutustuminen sekä työn ha-
kemisen harjoiOelu lisäävät oppilaiden työelämäLetouOa. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin 
aloihin, ammaOeihin ja yriOäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesL työelämään tutustumisjaksoil-
la (TET), joista saatua kokemusta, Letoa ja palauteOa hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä tule-
vaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään työelämän tasa-arvokysymyksiin.  

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen: Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunniOelun taitojen 
kehiOyminen on jatkumo, jota syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppi-
laanohjauksessa oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdol-
lisuuksiin ja oppivat etsimään tarkempaa Letoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä hyödyn-
tämään eri Leto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. 

Oppilaanohjauksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin lii1yvät tavoi1eet vuosiluokalla 7-9  

Oppilaanohjauksen työtapoja käytetään monipuolisesL oppilaiden yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet 
ja valmiudet huomioiden. Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, 
pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä muodostetaan joustavasL ohjauksen sisältö ja ver-

T10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulOuuritaustansa sekä kykyä 
toimia kulOuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyöLlanteissa, 
opastaa oppilasta hankkimaan ja omaksumaan Letoa opiskelu- ja 
työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä 
sekä ulkomailla

S4, S5 L2
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taistuen mahdollisuudet huomioiden. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustel-
la opintoihinsa, koulutus- ja ammaLnvalintoihinsa sekä elämänLlanteeseensa liiOyvistä kysymyksistä. Pien-
ryhmäohjauksessa oppilas oppii ryhmässä käsiOelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan 
oppilaan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaeOavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Ohjauksen 
jatkumo turvataan tarjoamalla oppilaanohjausta kaikilla luokkatasoilla. Huoltajalle järjestetään tarviOaessa 
Llaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liiOyvistä kysymyksistä opeOajan, opinto-ohjaajan, 
oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. 

Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla lähiympäristöä ja työelämää. 
Oppilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET) 
koulutus- ja ammaLnvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia 
omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työelämään tutustumisen 
yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan Letoja ja kokemuksia. Työelämään 
tutustumista toteutetaan yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja työtapo-
ja. 

Ohjaus, eriy1äminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9  

Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään 
oOamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoiOeet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen koh-
teet, osaamisalueet sekä elämänLlanteeseen vaikuOavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö eri-
tyisesL opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. MoniammaLllista ja -hallinnollista yh-
teistyötä tehdään erityisesL tukea tarvitsevien oppilaiden ja koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien 
nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa. 

Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liiOyvä ohjaus aloitetaan riiOävän varhain. Jatko-opin-
toja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, sekä tarviOaessa vastaanoOavan oppilaitoksen 
ja peruskoulun edustajien kesken. SuunniOelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, tuen 
tarve ja koulutuksen mahdollistamat työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mah-
dollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiä opintoja järjestäviin oppilaitoksiin. Op-
pilaalle ja huoltajalle annetaan riiOäväsL Letoa tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen jälkeisis-
sä opinnoissa sekä muista tukimuodoista.  

Oppilaan oppimisen arvioin0 oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9  

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa arvioinL perus-
tuu oppilaiden itsearvioinLin sekä vuorovaikuOeiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palauOeeseen eri ohjaus-
toimien yhteydessä.  

Oppilaat pohLvat yhdessä opeOajan kanssa ja oppivat arvioimaan valmiuksiaan, osaamistaan ja taitojaan, 
toimintakykyään, toimijuuOaan ja voimavarojaan, ohjaus- ja tuentarpeensa määrää ja laatua sekä ryhmä-
työ- ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaita ohjataan tunnistamaan arvojen, uskomusten ja itselleen merkiOä-
vien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätöksiin. He harjaantuvat arvioimaan Ledonhankinta-, Leto- ja 
viesLntätekniikan taitojaan koulutus- ja työelämäLedon hankkimisessa. Oppilaita kannustetaan kiinniOä-
mään huomiota myös taitoonsa tunnistaa eri Letolähteiden luoteOavuuOa ja tarkoituksenmukaisuuOa. Op-
pilaita ohjataan Ledostamaan erilaisten itsearvioinLmenetelmien ja -välineiden taustat sekä tunnistamaan 
niiden käyOömahdollisuuksia omassa urasuunniOelussaan. OpeOajan tuella oppilaat oppivat löytämään 
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tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä kehiOävät taitoaan hakea tarvitse-
miaan palveluita. 

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN 
TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI 

Opetuksen tehtävä 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehiOää omaa kieltään ja 
kulOuuriaan. ErillisrahoiteOuna, perusopetusta täydentävänä opetuksena saamen kieltä voivat opiskella 
saamelaisten koLseutualueen ulkopuolella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on 
saame. Saamen kielen opetuksen tarkoituksena on tällöin tukea oppilaan akLivisen monikielisyyden kehit-
tymistä sekä heräOää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehiOämiseen.  

Saamen kielen opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden kieliaineiden sekä muiden oppiaineiden opetuksen 
kanssa. Yhteisen kielikasvatuksen tehtävänä on lisätä oppilaiden ymmärrystä kieli- ja kulOuuritaustan merki-
tyksestä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä ohjata heitä arvostamaan saamen kieltä ja muita kieliä. 
Lähtökohtana on oppilas akLivisena toimijana, jolloin oppilaiden kielitaitoa ja muuta osaamista hyödynne-
tään opetuksessa. Lisäksi koko koulun toiminnassa hyödynnetään koulun kielellistä ja kulOuurista monimuo-
toisuuOa.  

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mahdollisuuOa kehiOää kielitaitoaan koulun ulkopuolella. Opetus 
tukee ja rohkaisee oppilaita käyOämään omaa kieltään monipuolisesL eri oppiaineiden tunneilla ja muussa 
koulun toiminnassa. Näin saamen kielen oppiminen ja käyOö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista 
ja oppilaat oppivat viesLmään koulun oppiainesisällöistä myös saamen kielellä. Oppilaiden omat valinnat, 
osallisuuden kokemukset sekä opiOavien asioiden merkityksellisyys ovat keskeisiä moLvaaLotekijöitä. Kie-
len opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viesLnnällisyyOä.  

Saamen kielen opetuksen tavoiOeet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arvioinL on määritelty koko perusope-
tuksen ajan anneOavaa kahden vuosiviikkotunnin laajuista saamen kielen opetusta varten. Opetuksen jär-
jestäjä laaLi perusteiden pohjalta paikallisen opetussuunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä, oppimisym-
päristöihin ja työtapoihin liiOyvistä tavoiOeista sekä ohjauksesta, eriyOämisestä, tuesta ja oppilaan oppimi-
sen arvioinnista. 
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SAAMEN KIELI VUOSILUOKILLA 1−2 

Vuosiluokilla 1−2 opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista oppilaita käyOämään saamen kieltä erilaisissa 
vuorovaikutusLlanteissa. Oppilaat oppivat kuuntelemaan, kysymään, vastaamaan ja kertomaan. Sana- ja 
käsitevarantoa laajennetaan systemaagsesL kaOamaan elämän eri osa-alueita. Opetuksen avulla kehite-
tään oppilaiden ajaOelu- ja itseilmaisutaitoja yhteistyössä koLen kanssa. Oppilaat omaksuvat lukemisen ja 
kirjoiOamisen perustaitoja sekä tutustuvat ikätasoaan vastaavaan lastenkirjallisuuteen sekä kertomus- ja 
kulOuuriperinteeseen. TavoiOeena on oppia käyOämään kieltä erilaisissa oppimisympäristöissä ja hankki-
maan Letoa saamen kielen avulla. TavoiOeena on oppia Ledostamaan äidinkielen merkitys ja luoda posiLi-
vinen suhde saamen kieleen.  

Saamen kielen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja- 
alainen osaami-
nen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 auOaa oppilasta kehiOämään kuuntelemisen taitoja sekä roh-
kaista oppilasta kysymään ja esiOämään ajatuksiaan ja kokemuk-
siaan ilman virheiden pelkoa

S1 L2

T2 viriOää oppilaan uteliaisuuOa ja kiinnostusta erilaisten ilmaisu-
keinojen käyOöä kohtaan

S1 L2

T3 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitojen kehiOämiseen

S1 L2

Teks0en tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautumis-
ta lukemiseen sekä kannustaa omaehtoiseen lukemiseen kielitai-
don mukaan

S2 L1, L4

T5 innostaa oppilasta peruslukutaidon sekä teksLen ymmärtämis-
taidon oppimiseen 

S2 L1, L4

T6 ohjata oppilasta erilaisiin teksteihin tutustumisessa sekä niistä 
keskustelemisessa ajatusten ja kokemusten jakamiseksi

S2 L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T7 auOaa oppilasta luomaan posiLivista suhtautumista kirjoiOa-
miseen kielitaidon mukaan

S3 L2

T8 ohjata oppilasta tutustumaan saamenkieliseen kirjoitusjärjes-
telmään sekä edistämään kirjoiOamisen perustaitoja 

S3 L2, L5

T9 ohjata oppilasta harjoiOelemaan teksLn tuoOamista sekä roh-
kaista häntä ilmaisemaan kirjallisesL ajatuksiaan ja havaintojaan 
kielitaidon mukaan

S3 L1, L2

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen
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Saamen kielen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2 

Saamen kielen kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteissa sekä moni-
puolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, 
kirjallisuuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saa-
vuOamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muo-
dostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, 
kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutusLlanteisiin ja ilmai-
sukeinoihin muun muassa leikkejä, pelejä ja draamaa hyödyntäen. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Tutustutaan erilaisiin teksteihin, kuten satuihin, kertomuksiin, runoihin, yksinker-
taisiin Leto- ja mediateksteihin sekä kuviin. Harjoitellaan lukemista sekä kysymysten tekemistä ja niihin vas-
taamista erityisesL kertovien ja kuvaavien teksLen pohjalta. Keskustellaan teksteistä ja jaetaan kokemuksia 
niistä.  Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa teksteihin tutustumalla. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Tutustutaan kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja harjoitellaan kirjoiOamista 
yksin ja yhdessä sekä leikitellään kielellä. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Havainnoidaan saamen kielen käyOöä kotona, kou-
lussa ja lähiympäristössä sekä rohkaistaan käyOämään saamen kieltä yhteistyössä muun alkuopetuksen 
kanssa. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan opiskelun kieleen ja harjoitellaan Ledonalojen kie-
len perusteita yhteistyössä muun alkuopetuksen kanssa. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vuosiluokilla 1–2 

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin lähtökohtana ja tavoiOeena on saada kokonaiskuva kunkin oppilaan 
kielellisen kehityksen edistymisestä.  ArvioinLin perustuvan palauOeen kauOa oppilaat saavat Letoa kielitai-
tonsa vahvuuksista sekä edistymisestään saamen kielen oppijoina. Oppilaat saavat myös monipuolisesL pa-
lauteOa siitä, miten ymmärtävät ja käyOävät kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun 
sekä tuoOavat ja tulkitsevat tekstejä. Kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. 

T10 rohkaista oppilasta käyOämään saamen kieltä koulussa, koto-
na ja lähiympäristössä sekä ohjata häntä havainnoimaan omaa 
kielenkäyOöään ja tutustumaan kielen perusrakenteisiin

S4 L1, L2, L3

T11 kannustaa oppilasta tutustumaan oman kieli- ja kulOuuriyh-
teisön tapa- ja juhlaperinteisiin sekä ohjata käyOämään ja arvos-
tamaan saamenkielistä kulOuuritarjontaa

S4 L2, L7

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T12 kannustaa oppilasta käyOämään saamen kieltä erilaisissa 
opiskeluLlanteissa

S5 L1, L2, L5

T13 rakentaa hyvä yhteistyö saamen kielen opetuksen ja muun 
alkuopetuksen välille

S5 L1, L7
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Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita saamen kielessä ovat 

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karOuminen 
- edistyminen lukutaidossa sekä teksLen ymmärtämisessä, lukemisharrastuneisuuden vahvistuminen  
- edistyminen teksLen tuoOamisessa 
- edistyminen kielen ja kulOuurin ymmärtämisessä, erityisesL havaintojen tekeminen sanojen merki-

tyksestä ja arjen kielenkäyOöLlanteista 

SAAMEN KIELI VUOSILUOKILLA 3–6  

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on kannustaa oppilaita toimimaan akLivisesL saamen kie-
lellä erilaisissa vuorovaikutusLlanteissa. Oppilaat oppivat lukemaan erilaisia lukemistapoja käyOäen, 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 Letoa eri op-
piaineissa. TavoiOeena on syventää suhdeOa omaan kieleen ja oppia arvostamaan eri kielten taitoa.  Tavoit-
teena on myös oppia arvioimaan ja ohjaamaan omaa oppimista. Oppilaan opiskelumoLvaaLota vahvistetaan 
yhteistyössä koLen ja kieliyhteisön kanssa.  

Saamen kielen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 kannustaa oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutusLlanteis-
sa

S1 L2

T2 kannustaa oppilasta erilaisten ilmaisukeinojen käyOöön ryhmä- 
ja vuorovaikutusLlanteissa 

S1 L2

T3 ohjata oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa sekä vastaanot-
tamaan ja antamaan palauteOa

S1 L1

Teks0en tulkitseminen

T4 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja omakielisten 
teksLen käyOöön kielitaidon mukaan

S2 L1, L4, L5

T5 ohjata oppilasta edistämään peruslukutaidon sujuvoitumista, 
kehiOämään teksLen ymmärtämisen taitoja sekä kartuOamaan 
sana- ja käsitevarantoa

S2 L4, L5

T6 ohjata oppilasta käyOämään lukutaitoaan ja tekstejä elämysten 
saamiseksi, Ledon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä keskustele-
maan teksteistä

S2 L1, L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T7 auOaa oppilasta kehiOämään ilmaisuaan sekä posiLivista suhtau-
tumista kirjoiOamiseen kielitaidon mukaan

S3 L2

T8 kannustaa oppilasta harjoiOelemaan ja sujuvoiOamaan kirjoiOa-
misen perustaitoja sekä teksLen tuoOamisen taitoa 

S3 L1, L2, L5



 763

Saamen kielen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6 

Saamen kielen kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteissa sekä moni-
puolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, 
kirjallisuuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saa-
vuOamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muo-
dostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan yhteistyötaitoja, kuten kuuntelemista ja aloiOeiden 
tekemistä sekä tehdään esityksiä hyödyntämällä omakielisen lähiympäristön ja median mahdollisuuksia. 
Harjoitellaan oman toiminnan arvioinLa ja palauOeen antamista ja vastaanoOamista. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Työskennellään monipuolisesL erilaisten teksLen kanssa niin, eOä suhde saa-
menkieliseen teksLmaailmaan vahvistuu. Syvennetään lukemisen ja teksLen tulkinnan taitoa tutustumalla 
erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin, erityisesL kertoviin, kuvaaviin ja yksinkertaisiin kantaa oOaviin 
teksteihin. Harjoitellaan teksLn ymmärtämisen strategioita, muun muassa kysymistä, silmäilyä ja Livistämis-
tä. Keskustellaan teksteistä, jaetaan lukukokemuksia ja syvennetään tuntemusta siitä, miten erilaiset teksLt 
rakentuvat. Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Harjoitellaan teksLn tuoOamisen vaiheita sekä teksLn rakenneOa. Harjoitellaan 
käsinkirjoiOamista ja näppäintaitoja sekä saamen kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteitä ja niiden käyOöä 
omassa teksLssä. Kirjoitetaan yksin ja yhdessä tekstejä sekä keskustellaan ja annetaan palauteOa niistä. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Pohditaan kulOuurisen idenLteeLn muodostumista 
sekä saamen kielen käyOöä kotona, koulussa ja lähiympäristössä. Tutustutaan saamen kielen keskeisimpiin 
rakenteisiin. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan eri oppiaineiden käsiOeisiin ja teksLkäytänteisiin 
sekä vertaillaan Ledonalojen tekstejä. Harjoitellaan saamenkielisen Ledon hakua ja median käyOöä. Esitel-
lään ja harjoitellaan erilaisia kielenoppimisen strategioita. 

T9 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaise-
mista asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä

S3 L1, L2

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T10 auOaa oppilasta pohLmaan kielellistä ja kulOuurista idenLteet-
Lä sekä äidinkielen merkitystä

S4 L1, L2

T11 ohjata oppilasta tutustumaan saamen kielen keskeisimpiin ra-
kenteisiin

S4 L1, L2

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T12 ohjata oppilasta hyödyntämään saamen kielen taitoa kaikessa 
oppimisessa ja kehiOämään eri Ledonalojen kieltä 

S5 L1, L4

T13 tarjota oppilaalle välineitä saamenkielisen Ledon etsimiseen, 
pohLmiseen ja arvioinLin sekä tukea oppilasta omaksumaan itseoh-
jautuva tapa opiskella saamen kieltä

S5 L1, L4, L5
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Oppilaan oppimisen arvioin0 vuosiluokilla 3–6 

Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tuoOaa Letoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannus-
taa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palauteOa siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyOää kieltä 
suullisesL ja kirjallisesL on sujuvoitunut ja miten hänen ilmaisuvarantonsa on monipuolistunut. ArvioinL 
tuoOaa Letoa myös opetuksen suunniOelulle. PalauOeen avulla oppilas saa Letoa kielitaitonsa vahvuuksista 
ja edistymisestä sekä itsestään saamen kielen oppijana ja taidostaan hyödyntää kielitaitoaan oppimisen tu-
kena. 

Saamen kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-
kallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 
pääOyessä opeOaja käyOää valtakunnallista hyvän osaamisen kuvausta. Oppimisen edistymisen kannalta 
keskeisiä ovat saamen kielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppi-
misstrategiat.  

Saamen kielen hyvän osaamisen (arvosanan kahdeksan) kuvaus 6. vuosiluokan pää1eeksi  

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa 
toimiminen

T1 kannustaa oppilasta 
toimimaan erilaisissa vuo-
rovaikutusLlanteissa

S1 VuorovaikutusLlan-
teissa toimiminen 

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaiku-
tusLlanteisiin. Oppilas kuuntelee ryh-
män jäsenten näkemyksiä, oOaa heidät 
huomioon ja tekee aloiOeita vuorovai-
kutusLlanteissa. 

T2 kannustaa oppilasta 
erilaisten ilmaisukeinojen 
käyOöön ryhmä- ja vuo-
rovaikutusLlanteissa

S1 Ilmaisukeinojen 
käyOö 

Oppilas osaa käyOää erilaisia ilmaisu-
keinoja 

T3 ohjata oppilasta ar-
vioimaan omaa toimin-
taansa sekä vastaanoOa-
maan ja antamaan palau-
teOa 

S1 Oman toiminnan 
arvioiminen sekä 
palauOeen vastaa-
noOaminen ja an-
taminen 

Oppilas osaa ohjatusL arvioida toimin-
taansa sekä oOaa vastaan ja antaa pa-
lauteOa.

Teks0en tulkitseminen

T4 innostaa oppilasta lu-
kemiseen ja omakielisten 
teksLen käyOöön kielitai-
don mukaan

S2 Lukeminen ja oma-
kielisten teksLen 
käyOö 

Oppilas lukee sovitut teokset tai teksL-
katkelmat. 

T5 ohjata oppilasta edis-
tämään peruslukutaidon 
sujuvoitumista, kehiOä-
mään teksLen ymmärtä-
misen taitoja sekä kartut-
tamaan sana- ja käsiteva-
rantoa

S2 Lukutaidon suju-
vuus ja teksLen 
ymmärtäminen, 
sana- ja käsiteva-
rannon laajentumi-
nen

Oppilas lukee sujuvasL ja hallitsee koh-
tuullisen sana- ja käsitevarannon.
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T6 ohjata oppilaita käyt-
tämään lukutaitoaan ja 
tekstejä elämysten saami-
seksi, Ledon hankkimi-
seksi ja arvioimiseksi sekä 
keskustelemaan teksteistä

S2 Lukutaidon ja teks-
Len käyOötaidot 
sekä teksteistä kes-
kusteleminen

Oppilas osaa hyödyntää lukutaitoaan ja 
tekstejä elämysten saamiseksi, Ledon 
hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä osaa 
keskustella teksteistä omien kokemus-
tensa pohjalta.

Teks0en tuo1aminen

T7 auOaa oppilasta kehit-
tämään ilmaisuaan sekä 
posiLivista suhtautumista 
kirjoiOamiseen kielitaidon 
mukaan

S3 Ilmaisu teksLen 
tuoOamisessa

Oppilas osaa käyOää teksteissään jos-
sain määrin erilaisia ilmaisuja.

T8 kannustaa oppilasta 
harjoiOelemaan ja suju-
voiOamaan kirjoiOamisen 
perustaitoja sekä teksLen 
tuoOamisen taitoa 

S3  KirjoiOamisen taidot Oppilas tuntee pääosin kielen kirjoitus-
järjestelmän ja oikeinkirjoitusta sekä 
pystyy ohjatusL laaLmaan kaunokirjalli-
sia tekstejä ja asiatekstejä. 

T9 innostaa oppilasta 
edistämään ajatusten ja 
kokemusten ilmaisemista 
asiateksteissä ja kaunokir-
jallisissa teksteissä

S3 Ajatusten ja koke-
musten ilmaisemi-
nen teksteissä 

Oppilas pystyy ohjatusL teksteissään 
kertomaan ja selostamaan ajatuksia ja 
kokemuksia.

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtämi-
nen

T10 auOaa oppilasta poh-
Lmaan kielellistä ja kult-
tuurista idenLteegä sekä 
äidinkielen merkitystä

S4  Kielelliseen ja kult-
tuuriseen idenLtee-
Ln sekä äidinkielen 
merkityksen ha-
vainnoinL 

Oppilas osaa kertoa, mitä tarkoiOaa kie-
lellinen ja kulOuurinen idenLteeg ja 
kuvata äidinkielen merkitystä. 

T11 ohjata oppilasta tu-
tustumaan saamen kielen 
keskeisimpiin rakenteisiin 
ja käyOämään niitä ilmai-
sussaan

S4 
  

keskeisten rakentei-
den tuntemus 

Oppilas tuntee saamen kielen keskei-
simpiä rakenteita ja osaa käyOää niitä 
jossakin määrin.

Kielen käy1ö kaiken op-
pimisen tukena

T12 ohjata oppilasta hyö-
dyntämään saamen kie-
len taitoa kaikessa oppi-
misessa ja kehiOämään 
eri Ledonalojen kieltä

S5 Saamen kielen käyt-
tö oppimisessa 

Oppilas osaa käyOää ohjatusL saamen 
kieltä opiskelun tukena ja tuntee jonkin 
verran eri Ledonalojen kieltä.
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SAAMEN KIELI VUOSILUOKILLA 7–9 

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden saamen kielen taitoa 
kunkin kielitaidon mukaisesL. Oppilaat tutustuvat erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin sekä oppivat tul-
kitsemaan, analysoimaan ja tuoOamaan niitä. Oppilaiden suhde saamenkieliseen kirjallisuuteen ja kerto-
mus- ja kulOuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen 
ominaispiirteiden osaamistaan sekä hyödyntävät kieliLetoaan ja -taitoaan erilaisissa oppimisympäristöissä 
hankkimalla äidinkielen avulla Letoa eri oppiaineissa. Oppilaiden arvostus saamen kieltä kohtaan vahvistuu 
ja heidän kykynsä käyOää kieltä LetoisesL ja luovasL kasvaa. Oppilaat omaksuvat Ledonhaluisen ja itseoh-
jautuvan tavan opiskella saamen kieltä ja syventävät taitoaan vertailla kieliä sekä hyödyntävät eri kielten 
taitoaan monipuolisesL. Oppilaat omaksuvat keinoja kehiOää kielitaitoaan myös perusopetuksen päätyOyä. 
Oppilaat syventävät opiskelumoLvaaLotaan yhteistyössä koLen ja saamenkielisen yhteisön kanssa. 

Saamen kielen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7–9 

T13 tarjota oppilaalle vä-
lineitä saamenkielisen 
Ledon etsimiseen, poh-
Lmiseen ja arvioinLin 
sekä tukea oppilasta 
omaksumaan itseohjau-
tuva tapa opiskella saa-
men kieltä

S5  Tiedonhakutaidot Oppilas tuntee jossakin määrin saamen-
kielisen Ledonhaun lähteitä ja osaa et-
siä Letoa. Oppilas osaa opiskella saa-
men kieltä itseohjautuvasL. 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet

Laaja-alainen osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta edistämään taitoaan toimia erilai-
sissa vuorovaikutusLlanteissa ja arvioimaan omaa toi-
mintaansa niissä

S1 L1, L2

Teks0en tulkitseminen

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan lukuharras-
tustaan kielitaidon mukaan sekä kartuOamaan sana- ja 
käsitevarantoaan

S2 L2, L5, L7

T3 innostaa oppilasta kehiOämään eriOelevää ja kriigs-
tä lukutaitoa sekä erilaisten teksLen ymmärtämistä ja 
tulkitsemista

S2 L2, L4, L5

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan käyOää teks-
tejä ja lukutaitoaan Ledon hankkimiseksi, elämysten 
saamiseksi sekä keskustelemaan teksteistä erilaisissa 
viesLntäympäristöissä 

S2 L1, L2, L4

Teks0en tuo1aminen
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Saamen kielen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 
Saamen kielen kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteissa sekä moni-
puolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, 
kirjallisuuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat tavoiOeiden saa-
vuOamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muo-
dostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Keskustellaan nuorten maailman, koLen ja kieliyhteisön tapahtu-
mista, harjoitellaan keskustelua, väiOelyä ja mielipiteiden ilmaisemista sekä vertaillaan eri kieliyhteisöjen 
vuorovaikutus- ja keskustelutapoja. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutusLlanteita hyödyntämällä omakieli-
sen ympäristön ja median mahdollisuuksia. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palauOeen anta-
mista ja vastaanoOamista. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta saamenkielisiin teksteihin hyödyntämällä 
oppilaiden ehdoOamia tekstejä. Laajennetaan lukemisen kohteita ja ohjataan käyOämään erilaisia lähteitä 
saamenkielisten teksLen löytämiseksi. Syvennetään teksLn ymmärtämisen strategioita ja harjoitellaan läh-
teiden luoteOavuuden arvioinLa. Tutustutaan myös pohLviin ja ohjaaviin teksteihin. Jaetaan lukukokemuk-
sia ja tulkintoja teksteistä erilaisissa viesLntäympäristöissä. Kartutetaan sana- ja käsitevarantoa. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Harjoitellaan kertovien, kuvaavien, kantaa oOavien, pohLvien ja ohjaavien teks-
Len tuoOamista erilaisia tarkoituksia varten sekä syvennetään kirjoiOamisprosessin vaiheiden hallintaa. Su-
juvoitetaan käsinkirjoiOamista ja näppäintaitoja. Syvennetään saamen kielen oikeinkirjoituksen erityispiir-
teiden tuntemusta ja niiden hallintaa omassa teksLssä sekä pohditaan eri sanojen ja ilmaisujen merkitysten 

T5 rohkaista oppilasta kehiOämään teksteissään omaa 
ilmaisuaan sekä auOaa oppilasta vahvistamaan posiLi-
vista suhtautumistaan kirjoiOamiseen 

S3 L2, L5

T6 ohjata oppilasta sujuvoiOamaan ja monipuolista-
maan kirjoiOamisen taitoa 

S3 L1, L2

T7 kannustaa oppilasta tuoOamaan kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia, kantaa oOavia ja pohLvia tekstejä

S3 L1, L2, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T8 ohjata oppilasta pohLmaan kielellistä ja kulOuurista 
idenLteegä sekä saamen kielen käyOöä, merkitystä ja 
asemaa osana erilaisia kieliyhteisöjä sekä hyödyntä-
mään erikielistä mediaa ja kulOuuritarjontaa

S4 L2, L2, L7

T9 kannustaa oppilasta tunnistamaan kielen erilaisia 
rekistereitä, esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun kielen 
eroja sekä kielen käyOöä eri Llanteissa

S4 L2, L4

T10 ohjata oppilasta syventämään Letojaan saamen 
kielen keskeisistä rakenteista ja analysoimaan niitä

S4 L2, L4, L5

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T11 auOaa oppilasta kehiOämään taitoa käyOää saamen 
kieltä Ledonhaussa ja LedonkäsiOelyssä eri oppiaineis-
sa ja ympäristöissä

S5 L1, L4, L6
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ja sävyjen vaikutusta teksLin. Kirjoitetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä keskustellaan ja annetaan palautet-
ta niistä. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Tutustutaan saamenkieliseen mediaan ja kulOuuri-
tarjontaan sekä harjoitellaan niiden kriigstä tarkastelua. Syvennetään saamen kielen keskeisten rakentei-
den ja muiden piirteiden tuntemusta ja vertaillaan niitä suomen kieleen. Hankitaan Letoa myös Suomen 
kansalliskielistä ja muista vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Syvennetään eri oppiaineiden käsiOeiden ja teksLkäytänteiden 
tuntemusta. Laajennetaan saamenkielisen Ledonhaun käyOöä kaiken oppimisen tukena. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vuosiluokilla 7–9 

Arvioinnin tehtävänä on tuoOaa Letoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilas-
ta. Oppilas saa monipuolista palauteOa siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyOää kieltä suullisesL ja 
kirjallisesL on sujuvoitunut ja monipuolistunut. Oppilaan teksLlajituntemus on monipuolistunut ja hänen 
taitonsa tulkita ja tuoOaa erilaisia teksLlajeja on syventynyt. ArvioinLpalaute tuoOaa Letoa opetuksen 
suunniOelulle. Sen avulla oppilas saa Letoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä sekä itsestään saa-
men kielen oppijana ja taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen tukena. 

9. vuosiluokan pääOeeksi määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut saamen kielen 
tavoiOeet. Arvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso saamen kielen valtakunnalli-
seen hyvän osaamisen kuvaukseen 9. vuosiluokan pääOyessä. Osaaminen saamen kielessä kehiOyy kumula-
LivisesL. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki hyvän osaamisen kuvaukset riippumaOa 
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvo-
sanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin hyvän osaamisen kuvauksen määriOämää osaamista. 
Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman 
suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Hyvä osaaminen (arvosanan kahdeksan) 9. vuosiluokan pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteis-
sa toimiminen

T1 ohjata oppilasta edis-
tämään taitoaan toimia 
erilaisissa vuorovaiku-
tusLlanteissa ja arvioi-
maan omaa toimintaan-
sa niissä

S1 VuorovaikutusLlanteissa 
toimiminen

Oppilas osaa toimia monenlaisissa vuoro-
vaikutusLlanteissa ja pystyy arvioimaan 
toimintaansa niissä 

Teks0en tulkitseminen

T2 kannustaa oppilasta 
monipuolistamaan lu-
kuharrastustaan kieli-
taidon mukaan sekä 
kartuOamaan sana- ja 
käsitevarantoaan

S2 Sana- ja käsitevaranto Oppilas on monipuolistanut lukuharrastus-
taan. Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja 
käsitevarannon.
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T3 innostaa oppilasta 
kehiOämään eriOelevää 
ja kriigstä lukutaitoa 
sekä erilaisten teksLen 
ymmärtämistä ja tulkit-
semista

S2 EriOelevä ja kriignen 
lukutaito 

Oppilas osaa lukea tekstejä käyOäen joita-
kin lukutapoja sekä ymmärtää sisällön 
ydinasiat, mielipiteet perusteluineen ja 
pystyy tekemään jossakin määrin havainto-
ja kielen ja kuvien keinoista teksteissä.

T4 ohjata oppilasta vah-
vistamaan taitoaan käyt-
tää tekstejä ja lukutaito-
aan Ledon hankkimi-
seksi, elämysten saami-
seksi sekä keskustele-
maan teksteistä erilai-
sissa viesLntäympäris-
töissä

S2 Taito hyödyntää tekstejä 
ja lukutaitoa  

Oppilas osaa käyOää erilaisia tekstejä ja 
lukutaitoaan Ledon hankkimiseksi ja elä-
mysten saamiseksi. Oppilas osaa keskustel-
la erilaisista teksteistä kysyen, Livistäen, 
kommentoiden ja pohLen. 

Teks0en tuo1aminen

T5 rohkaista oppilasta 
kehiOämään teksteis-
sään omaa ilmaisuaan 
sekä auOaa oppilasta 
vahvistamaan posiLivis-
ta suhtautumistaan kir-
joiOamiseen

S3 TeksLen tuoOaminen ja 
ilmaisu

Oppilas osaa tuoOaa saamenkielistä teksLä 
käyOäen monipuolisia ilmaisuja.

T6 ohjata oppilasta su-
juvoiOamaan ja moni-
puolistamaan kirjoiOa-
misen taitoa 

S3 Sujuva ja monipuolinen 
kirjoiOamisen taito 

Oppilas kirjoiOaa sujuvasL ja selkeäsL kä-
sin ja hän on omaksunut tarviOavia näp-
päintaitoja 

T7 kannustaa oppilasta 
tuoOamaan kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia, kan-
taa oOavia ja pohLvia 
tekstejä

S3 Taito tuoOaa eri teksLla-
jeja edustavia tekstejä

Oppilas pystyy laaLmaan ohjatusL kerto-
via, kuvaavia, kantaa oOavia, pohLvia ja 
ohjaavia tekstejä siten, eOä teksLä on 
helppo ymmärtää.

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtämi-
nen

T8 ohjata oppilasta poh-
Lmaan kielellistä ja kult-
tuurista idenLteegä 
sekä saamen kielen 
käyOöä, merkitystä ja 
asemaa osana erilaisia 
kieliyhteisöjä sekä hyö-
dyntämään erikielistä 
mediaa ja kulOuuritar-
jontaa

S4 KulOuuriLetoisuuden 
kehiOyminen 

Oppilas osaa kuvailla kielellisen ja kulOuu-
risen idenLteeLn sekä saamen kielen mer-
kitystä ja saamen kielen asemaa muiden 
kielten joukossa. Oppilas osaa hyödyntää 
erikielistä mediaa ja kulOuuritarjontaa.
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TODISTUKSET 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden pääOyessä osallistumistodistus perusopetusta täydentävän saamen kielen 
opiskelusta. Todistukseen merkitään opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen 
järjestäjän pääOämällä tavalla. Muuten noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
määräyksiä todistuksiin merkiOävistä Ledoista. Myös 9. vuosiluokan pääOyessä oppilaalle annetaan erillinen 
osallistumistodistus. 

LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN ROMANIKIELEN OPETUKSEN 
TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Opetuksen tehtävä 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehiOää omaa kieltään ja 
kulOuuriaan. ErillisrahoiteOuna, perusopetusta täydentävänä opetuksena romanikieltä voivat opiskella kaik-
ki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli. Romanikielen opetuksen tehtävänä 
on auOaa oppilaita kiinnostumaan omasta kielestään ja kulOuuristaan.  Opetus auOaa oppilaita rakenta-
maan ja vahvistamaan kulOuurista idenLteegään ja tukee rinnakkais- ja monikielisyyden kehiOymistä.  
Opetus vahvistaa oppilaiden itsetuntoa ja tuo myönteisiä oppimiskokemuksia, jotka rohkaisevat heitä käyt-
tämään omaa kieltään eri Llanteissa. 

Oppilaiden eri-ikäisyys ja erot romanikielen hallinnassa huomioidaan kielellisesL virikkeisen oppimisympä-
ristön rakentamisessa ja opetusmenetelmien valinnassa. Romanikielen opetuksen tulee moLvoida ja tukea 
oppilaita opiskelussa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Romanikielen opetuksen tavoiOeet, sisällöt ja op-
pilaan oppimisen arvioinL on määritelty koko perusopetuksen ajan anneOavaa kahden vuosiviikkotunnin 
laajuista romanikielen opetusta varten. Opetuksen järjestäjä laaLi perusteiden pohjalta paikallisen opetus-

T9 kannustaa oppilasta 
tunnistamaan kielen 
erilaisia rekistereitä, 
esimerkiksi puhutun ja 
kirjoitetun kielen eroja 
sekä kielen käyOöä eri 
Llanteissa

S4 KieliLetoisuuden kehit-
tyminen

Oppilas tunnistaa kielen eri rekistereitä, 
puhutun ja kirjoitetun kielen eroja sekä 
kielen Llanteista käyOöä.

T10 ohjata oppilasta 
syventämään Letojaan 
saamen kielen keskeisis-
tä rakenteista ja analy-
soimaan niitä

S4 Keskeisten rakenteiden 
tuntemus ja käyOö

Oppilas tuntee saamen kielen keskeiset 
rakenteet ja osaa käyOää niitä.

Kielen käy1ö kaiken 
oppimisen tukena

T11 auOaa oppilasta 
kehiOämään taitoa käyt-
tää saamen kieltä Le-
donhaussa ja Ledonkä-
siOelyssä eri oppiaineis-
sa ja ympäristöissä

S5 Monipuolinen saamen 
kielen käyOö  

Oppilas osaa käyOää saamen kieltä tukena 
opiskelussa ja Ledonhaussa.
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suunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja 
kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä oppimisympäristöin ja työtapoihin liiOyvistä tavoiOeista sekä 
ohjauksesta, eriyOämisestä, tuesta ja oppilaan oppimisen arvioinnista. 

Romanikielen opiskelussa vuorovaikutuksellisuus on tärkeää. Kodin ja koulun yhteistyö sekä monimediaiset 
oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden kielen käyOöalueen laajentumiseen koulun ulkopuolelle. Roma-
nikielen tehtäviä opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyOöLlanteiden, teksLlajien, kulOuuristen ku-
vien, ääniOeiden ja sanaston avulla. RomanikulOuuriin 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. 

ROMANIKIELI VUOSILUOKILLA 1–2 

Vuosiluokilla 1–2 romanikielen opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää peruskielitaidon oppimista ja 
rohkaista käyOämään aiemmin opiOua. Opetuksen pääpaino on suullisen kielitaidon kehiOämisessä. Ope-
tuksessa tulee oOaa huomioon oppilaiden osaamisen lähtötaso ja kielenkehityksen vaihe. Kielitaidon eri 
osa-alueet liiOyvät aihepiireiltään oppilaiden arkeen ja elinympäristöön, ja tukevat oppilaiden yksilöllistä 
kielenoppimista. 

Romanikielen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1–2 
  

Opetuksen tavoiOeet Ta v o i O e i s i i n 
liiOyvät sisältö-
alueet

L a a j a - a l a i n e n 
osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta kehiOämään kuuntelemisen taitoaan sekä ilmai-
semaan itseään romanikielellä yksin ja yhdessä 

S1 L2

T2 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitojen kehiOämiseen

S1 L2

Teks0en tulkitseminen

T3 kannustaa oppilasta kehiOämään romanikielen peruslukutaitoaan 
sekä sana- ja käsitevarantoaan 

S2 L1, L4

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautumista 
lukemiseen sekä kannustaa erilaisista teksteistä keskustelemiseen 
ajatusten ja kokemusten jakamiseksi

S2 L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T5 innostaa oppilasta romanikielisten teksLen tuoOamiseen moni-
mediaisissa oppimisympäristöissä

S3 L1, L5

T6 ohjata oppilasta tutustumaan romanikielen kirjoitustapaan sekä 
edistämään kirjoiOamisen perustaitoja 

S3 L2, L5

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T7 rohkaista oppilasta arvostamaan romanikieltä ja vahvistamaan 
Letämystään romanien kerronta- ja kulOuuriperinteestä 

S4 L2



 772

Romanikielen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2  

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelua, ääntämistä ja suullista ilmaisua nimeä-
mällä ympäristöä, esineitä ja asioita romanikielellä. Harjoitellaan vuorovaikutus- ja draamataitoja pareiOain 
ja ryhmissä. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Harjoitellaan lukemista tutustumalla kertoviin ja kuvaaviin teksteihin ja keskus-
tellaan ja jaetaan kokemuksia niistä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.  

S3 Teks0en tuo1aminen: Tutustutaan romanikielen kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja opitaan tuot-
tamaan isot ja pienet kirjaimet. Harjoitellaan teksLn tuoOamista yksin ja yhdessä sekä keskustellaan teks-
teistä harjoitellen palauOeen antamista ja saamista.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Pohditaan romanikielen merkitystä itselle, perheelle, 
lähipiirille ja koululle. Tutustutaan romanien kerronta- ja kulOuuriperinteeseen hyödyntäen mahdollisuuk-
sien mukaan paikallista romaniyhteisöä. Rohkaistaan käyOämään romanikieltä ja tutustumaan romanikieli-
seen kulOuuritarjontaan. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vuosiluokilla 1–2 

Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin lähtökohtana ja tavoiOeena on saada kokonaiskuva kunkin oppilaan 
kielellisen kehityksen edistymisestä. ArvioinLin perustuvan palauOeen kauOa oppilas saa Letoa romanikie-
len taitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään oppijana. Kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tär-
keää.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita romanikielessä ovat 

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karOuminen 
- edistyminen lukutaidossa sekä teksLen ymmärtämisessä 
- edistyminen teksLen tuoOamisessa 
- edistyminen kielen ja kulOuurin ymmärtämisessä sekä arjen kielenkäyOöLlanteissa 

ROMANIKIELI VUOSILUOKILLA 3–6 

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on rohkaista oppilaita käyOämään romanikielen taitoaan. Opetukses-
sa pyritään lisäämään sekä käytännönläheistä eOä käsiOeellistä sanastoa. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan 
romanikielen keskeisimpiä ominaispiirteitä. Opetuksessa tutustutaan romanikieliseen kerrontaan ja kirjalli-
suuteen sekä harjoitellaan omaa ilmaisua. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kykyä tuoOaa ja tulkita 
teksLä monimediaisissa oppimisympäristöissä. 

Romanikielen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3–6 

T8 innostaa oppilasta käyOämään romanikieltä kielitaidon mukaan 
koulussa, kotona ja lähiympäristössä sekä arvostamaan omakielistä 
kulOuuritarjontaa

S4 L2, L7
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Romanikielen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Tarjotaan mahdollisuus romanikielisiin vuorovaikutusLlanteisiin 
hyödyntäen kieliyhteisön osaamista. Kehitetään draaman avulla oppilaan sana- ja ilmaisuvarantoa, keskuste-
lutaitoja sekä kykyä antaa ja vastaanoOaa palauteOa. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaan suhdeOa romanikielisiin kertoviin, kuvaaviin ja yksinker-
taisiin kantaaoOaviin teksteihin keskustelemalla niistä. Kartutetaan sanastoa ja käsiOeistöä. Syvennetään 
tulkinnan taitoa tutustumalla puhe- ja kirjakieleen. Vahvistetaan oppilaan suhdeOa romanikieliseen teksL-
maailmaan myös omaehtoisen lukemisen avulla. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Harjoitellaan oikeinkirjoitusta, teksLn rakenneOa ja kirjoiOamisen vaiheita.  Kirjoi-
tetaan tekstejä yksin ja yhdessä ja keskustellaan niistä. Harjoitellaan käsinkirjoiOamista ja näppäintaitoja. 
Vahvistetaan romanikielen erikoismerkkien hallintaa. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Rohkaistaan oppilasta tutustumaan romanikieleen ja 
-kulOuuriin sekä romanien historiaan hyödyntämällä romanien kerrontaperinneOä sekä kirjallista aineistoa. 
Ohjataan oppilasta pohLmaan samanlaisuuteen ja erilaisuuteen liiOyviä kysymyksiä. Ohjataan pohLmaan 
romanikielen käyOöä ja keskeisiä piirteitä sekä vertailemaan kieliä. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vuosiluokilla 3–6  

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta osallistumaan keskusteluihin ja arvostamaan 
omaa ilmaisuaan sekä antamaan ja vastaanoOamaan palauteOa

S1 L2

Teks0en tulkitseminen

T2 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä, kehit-
tämään kuullun ja luetun ymmärtämistä ja huomioimaan puhe- ja 
kirjakielen eroja

S2 L4

T3 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja romanikielisten 
teksLen käyOöön kielitaidon mukaan

S2 L1, L4, L5

Teks0en tuo1aminen

T4 rohkaista oppilasta kehiOämään 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 kul1uurin ymmärtäminen

T6 rohkaista oppilasta keskustelemaan romanikulOuurista, romanien 
historiasta ja romanikielen merkityksestä yhteisölle

S4 L2

T7 ohjata oppilasta tutustumaan romanikielen keskeisimpiin piirtei-
siin ja vertaamaan romanikieltä suomen kieleen 

S4 L1, L2
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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 palauteOa siitä, miten hän ymmärtää ja käyOää kieltä, mitä osaa kysyä, millä 
tavalla kuuntelee muita ja osallistuu yhteiseen keskusteluun. ArvioinLpalaute tuoOaa Letoa opetuksen 
suunniOelulle. ArvioinLpalauOeen avulla oppilas saa Letoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä itsestään kiele-
noppijana. 

Romanikielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-
kallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 
pääOyessä opeOaja käyOää valtakunnallista hyvän osaamisen kuvausta. 

Romanikielen hyvän osaamisen (arvosanan kahdeksan) kuvaus 6. vuosiluokan pää1eeksi  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaa-
minen

Vuorovaikutus0lanteissa toimimi-
nen

T1 ohjata oppilasta osallistumaan 
keskusteluihin ja arvostamaan omaa 
ilmaisuaan sekä antamaan ja vas-
taanoOamaan palauteOa

S1 VuorovaikutusLlan-
teissa toimiminen 

Oppilas pystyy osallistumaan vuo-
rovaikutusLlanteisiin sekä osaa 
antaa ja vastaanoOaa palauteOa.

Teks0en tulkitseminen

T2 ohjata oppilasta tarkastelemaan 
monimuotoisia tekstejä, kehiOä-
mään kuullun ja luetun ymmärtä-
mistä ja huomioimaan puhe- ja kir-
jakielen eroja ja 

S2 Kuullun ja luetun 
ymmärtäminen sekä 
puhe- ja kirjakielen 
erojen havainnoinL

Oppilas pystyy tulkitsemaan yksin-
kertaisia tekstejä ja huomaa erot 
puhe- ja kirjakielen välillä.

T3 innostaa oppilasta omaehtoiseen 
lukemiseen ja romanikielisten teks-
Len käyOöön kielitaidon mukaan

S2 Omaehtoinen luke-
minen ja romanikie-
listen teksLen käyOö 

MoLvaaLon kehiOymistä ja har-
rastuneisuuOa ei käytetä arvosa-
nan muodostamisen perusteena.

Teks0en tuo1aminen

T4 rohkaista oppilasta kehiOämään 
omaa romanikielistä kirjallista ja 
suullista ilmaisuaan

S3 TeksLen tuoOaminen Oppilas osaa tuoOaa yksinkertaisia 
romanikielisiä tekstejä.

T5 innostaa oppilasta edistämään 
ajatusten ja kokemusten ilmaisemis-
ta yksinkertaisissa asiateksteissä ja 
kaunokirjallisissa teksteissä

S3 Ajatusten ja koke-
musten ilmaisemi-
nen 

Oppilas pystyy ilmaisemaan aja-
tuksia ja kokemuksia ohjatusL eri-
laisissa teksteissä.

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin 
ymmärtäminen

T6 rohkaista oppilasta keskustele-
maan romanikulOuurista, romanien 
historiasta ja romanikielen merki-
tyksestä yhteisölle

S4 KulOuuriLetoisuuden 
kehiOyminen

Oppilas osaa tuetusL keskustella 
romanikulOuurista, romanien his-
toriasta ja romanikielen merkityk-
sestä romaniyhteisölle
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ROMANIKIELI VUOSILUOKILLA 7–9 

Vuosiluokilla 7–9 opetus painoOuu suullisen ja kirjallisen ilmaisun monipuolistamiseen ja kielen rakenteiden 
hallinnan vahvistamiseen. Sana- ja ilmaisuvarannon laajentamisessa kiinnitetään huomiota abstrakLin ja 
yhteiskunnalliseen sekä nuorten käyOämään sanastoon. TavoiOeena on opeOaa oppilaille pääOelevää ja 
arvioivaa lukemista. Opetuksessa lisätään oppilaiden LetoisuuOa heidän osallisuudestaan romanikielen säi-
lyOäjinä. 

Romanikielen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 7–9 

Romanikielen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Rohkaistaan oppilasta keskustelemaan kielivarantoaan käyOäen. 
Harjoitellaan esiintymistä yksin ja yhdessä. Syvennetään oman kieliyhteisön suullisen perinteen sekä keskus-

T7 ohjata oppilasta tutustumaan 
romanikielen keskeisimpiin piirtei-
siin ja vertaamaan romanikieltä 
suomen kieleen 

S4 KieliLetoisuuden 
kehiOyminen

Oppilas tuntee romanikielen kes-
keisimpiä piirteitä ja osaa nimetä 
keskeisimmät yhtäläisyydet ja erot 
romanikielen ja suomen kielen 
välillä.

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja-alainen 
osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään romanikielellä sekä toi-
mimaan monikielisissä ja -kulOuurisissa vuorovaikutusLlanteissa ja 
arvioimaan omaa toimintaansa niissä

S1 L1, L2

Teks0en tulkitseminen

T2 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kehiOää teksLen tulkinnan tai-
toa ja monipuolistaa sana- ja ilmaisuvarantoaan hyödyntäen sekä kou-
lussa eOä muualla opiOua

S2 L4

T3 kannustaa oppilasta keskustelemaan teksteistä erilaisissa viesLn-
täympäristöissä sekä syventämään teksLlajien tuntemusta

S2 L1, L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T4 innostaa oppilasta vahvistamaan teksLen tuoOamisen taitoa ja 
tuoOamaan erilaisia tekstejä monimediaisissa oppimisympäristöissä

S3 L5

T5 rohkaista oppilasta kehiOämään teksteissään omaa ilmaisuaan 
sekä auOaa oppilasta vahvistamaan posiLivista suhtautumista kirjoit-
tamiseen

S3 L2, L5, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T6 ohjata oppilasta tutustumaan romanikieliseen kirjallisuuteen ja 
mediaan, ymmärtämään omat mahdollisuutensa romanikielen säi-
lyOäjänä sekä hyödyntämään kaksi- tai monikielisyyOään

S4 L7
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telutapojen tuntemusta. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palauOeen antamista ja vastaanot-
tamista. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Ohjataan oppilasta omatoimiseen sana- ja ilmaisuvarannon kartuOamiseen. 
Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta romanikielisiin teksteihin ja tutustutaan myös pohLviin ja ohjaaviin teks-
teihin.  Keskustellaan lukukokemuksista eri viesLntäympäristöissä. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Syvennetään romanikielen kirjoitustaitoa sekä oikeinkirjoituksen erityispiirteiden 
hallintaa. Harjoitellaan erilaisten teksLen tuoOamista, pohditaan sanojen merkityksiä ja keskustellaan ro-
manikielelle tyypillisistä ilmaisuista. Sujuvoitetaan käsinkirjoiOamista ja näppäintaitoja. Keskustellaan teks-
teistä ja annetaan palauteOa niistä. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Havainnoidaan romanikielen käyOöä ja sen merki-
tystä koLmaassa ja maailmalla. Tutustutaan romanikieliseen mediaan ja vertaillaan eri sukupolvien kielen 
käyOöä. Hankitaan Letoa myös Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä 
yksilölle ja yhteisölle. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 romanikielessä vuosiluokilla 7–9  

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Oppilas saa monipuolista palauteOa siitä, 
miten hän ymmärtää ja käyOää kieltä, mitä osaa kysyä, millä tavalla kuuntelee muita ja osallistuu yhteiseen 
keskusteluun. ArvioinLpalaute tuoOaa Letoa myös opetuksen suunniOelulle. ArvioinLpalauOeen avulla op-
pilas saa Letoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä itsestään kielenoppijana. 

9. vuosiluokan pääOeeksi määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut romanikielen 
oppimäärän tavoiOeet. Arvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso romanikielen val-
takunnalliseen hyvän osaamisen kuvaukseen 9. Vuosiluokan pääOyessä. Osaaminen oppiaineessa kehiOyy 
kumulaLivisesL. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki hyvän osaamisen kuvaukset riippu-
maOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa 
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin hyvän osaamisen kuvauksen määriOämää osaa-
mista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin tavoiOeiden osalta voi kompensoida tasoa hei-
komman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Hyvä osaaminen (arvosanan kahdeksan) 9. vuosiluokan pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa 
toimiminen

T1 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan itseään ro-
manikielellä sekä toimi-
maan monikielisissä ja 
-kulOuurisissa vuorovai-
kutusLlanteissa ja arvioi-
maan omaa toimintaansa 
niissä

S1 Suullinen ilmaisu ja vuo-
rovaikutustaidot 

Oppilas ilmaisee itseään, osallistuu 
vuorovaikutusLlanteisiin ja pystyy ar-
vioimaan toimintaansa niissä. 
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TODISTUKSET 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden pääOyessä osallistumistodistus oppilaan perusopetusta täydentävän ro-
manikielen opiskelusta. Todistukseen merkitään opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana 

Teks0en tulkitseminen

T2 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia kehiOää 
teksLen tulkinnan taito-
aan ja monipuolistaa 
sana- ja ilmaisuvaranto-
aan hyödyntäen sekä kou-
lussa eOä muualla opiOua

S2 TeksLen tulkinnan taito 
sekä sana- ja ilmaisuva-
rannon laajuus

Oppilas osaa tulkita tekstejä. Oppilas 
hallitsee kohtuullisen sana- ja ilmaisu-
varannon. 

T3 kannustaa oppilasta 
keskustelemaan teksteis-
tä erilaisissa viesLntäym-
päristöissä sekä syventä-
mään teksLlajien tunte-
musta

S2 Teksteistä keskustelu ja 
teksLlajien tuntemus

Oppilas pystyy keskustelemaan teks-
teistä ja tuntee eri teksLlajeja. 

Teks0en tuo1aminen

T4 innostaa oppilasta 
vahvistamaan teksLen 
tuoOamisen taitoa ja 
tuoOamaan erilaisia teks-
tejä monimediaisissa op-
pimisympäristöissä

S3 TeksLen tuoOaminen Oppilas tuoOaa jossain määrin tavoit-
teeseen sopivia asiatekstejä ja fikLivisiä 
tekstejä.

T5 rohkaista oppilasta 
kehiOämään teksteissään 
omaa ilmaisuaan sekä 
auOaa oppilasta vahvis-
tamaan posiLivista suh-
tautumista kirjoiOami-
seen

S3 Ilmaisu Oppilas käyOää teksteissään monipuo-
lisia ilmaisuja.

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtämi-
nen

T6 ohjata oppilasta tutus-
tumaan romanikieliseen 
kirjallisuuteen ja medi-
aan, ymmärtämään omat 
mahdollisuutensa roma-
nikielen säilyOäjänä sekä 
hyödyntämään kaksi- tai 
monikielisyyOään

S4 Romanikielisen kirjalli-
suuden ja median tunte-
mus 

Oppilas tuntee romanikielistä kirjalli-
suuOa ja mediaa ja hyödyntää omaa 
kaksi- tai monikielisyyOään.
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opetuksen järjestäjän pääOämällä tavalla. Muuten noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteiden määräyksiä todistuksiin merkiOävistä Ledoista. Myös 9. vuosiluokan pääOyessä oppilaalle anne-
taan erillinen osallistumistodistus. 

LIITE 3 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN 
OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI 

Opetuksen tehtävä 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehiOää omaa kieltään ja 
kulOuuriaan. ErillisrahoiteOuna, 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 akLivisen monikielisyyden kehiOymistä sekä heräOää 
kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehiOämiseen. 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 kulOuuritaustan merkityksestä yksilölle, yhteisölle ja yh-
teiskunnalle sekä ohjata heitä arvostamaan omaa äidinkieltään ja muita kieliä. Lähtökohtana on oppilas ak-
Livisena toimijana, jolloin oppilaiden kielitaitoa ja muuta osaamista hyödynnetään opetuksessa. Lisäksi koko 
koulun toiminnassa hyödynnetään koulun kielellistä ja kulOuurista monimuotoisuuOa.  

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mahdollisuuOa kehiOää kielitaitoaan koulun ulkopuolella. Opetus 
tukee ja rohkaisee oppilaita käyOämään omaa kieltään monipuolisesL eri oppiaineiden tunneilla ja muussa 
koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyOö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksu-
mista ja oppilaat oppivat viesLmään koulun oppiainesisällöistä omalla äidinkielellään. Oppilaiden omat va-
linnat, osallisuuden kokemukset sekä opiOavien asioiden merkityksellisyys ovat keskeisiä moLvaaLotekijöi-
tä. Kielen opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viesLnnällisyyOä.  

Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadiOu kaikille niille kielille, joita opetetaan oppilaan omana äi-
dinkielenä. Opetussuunnitelman perusteiden tavoiOeet ja sisällöt on määritelty koko perusopetuksen ajan 
anneOavaa kahden vuosiviikkotunnin laajuista oppilaan oman äidinkielen opetusta varten. Opetuksen jär-
jestäjä laaLi perusteiden pohjalta paikallisen opetussuunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä, oppimisym-
päristöihin ja työtapoihin liiOyvistä tavoiOeista sekä ohjauksesta, erityOämisestä, tuesta ja oppilaan oppimi-
sen arvioinnista. Opetuksen järjestäjän opetussuunnitelma voi olla myös kielikohtainen. Kielikohtaisessa 
Opetussuunnitelmassa opetuksen tavoiOeet määritellään, sisällöt valitaan ja arvioinLkriteerit asetetaan 
huomioiden opeteOavan kielen erityispiirteet, muun muassa kirjoitusjärjestelmä. Kielikohtaiset opetus-
suunnitelmat voidaan laaLa myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Perusopetuksessa saavuteOu oppilaan 
osaaminen voi vaihdella kieliOäin.  

OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 1−2 
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Vuosiluokilla 1−2 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppia käyOämään omaa äidinkieltä erilaisissa vuoro-
vaikutusLlanteissa. Oppilas oppii kuuntelemaan, kysymään, vastaamaan ja kertomaan. Sana- ja ilmaisuva-
rantoa laajennetaan systemaagsesL kaOamaan elämän eri osa-alueita. Opetuksen avulla kehitetään oppi-
laiden ajaOelu- ja itseilmaisutaitoja yhteistyössä koLen kanssa. Oppilas omaksuu lukemisen ja kirjoiOamisen 
perustaitoja sekä tutustuu ikätasoaan vastaavaan lastenkirjallisuuteen sekä kertomus- ja kulOuuriperintee-
seen. TavoiOeena on oppia käyOämään kieltä erilaisissa oppimisympäristöissä ja hankkimaan Letoa äidin-
kielen avulla. TavoiOeena on oppia Ledostamaan oman äidinkielen merkitys ja luoda posiLivinen suhde 
omaan kieleen.  

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liiOy-
vät sisältöalueet

Laaja- 
alainen osaami-
nen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 auOaa oppilasta kehiOämään kuuntelemisen taitoja sekä roh-
kaista oppilasta kysymään ja esiOämään ajatuksiaan ja kokemuk-
siaan ilman virheiden pelkoa

S1 L2

T2 viriOää oppilaan uteliaisuuOa ja kiinnostusta erilaisten ilmai-
sukeinojen käyOöä kohtaan

S1 L2

T3 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- 
ja vuorovaikutustaitojen kehiOämiseen

S1 L2

Teks0en tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautumis-
ta lukemiseen sekä kannustaa omaehtoiseen lukemiseen kielitai-
don mukaan

S2 L1, L4

T5 innostaa oppilasta peruslukutaidon sekä teksLen ymmärtä-
mistaidon oppimiseen 

S2 L1, L4

T6 ohjata oppilasta erilaisiin teksteihin tutustumisessa sekä niistä 
keskustelemisessa ajatusten ja kokemusten jakamiseksi

S2 L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T7 auOaa oppilasta luomaan posiLivista suhtautumista kirjoiOa-
miseen kielitaidon mukaan

S3 L2

T8 ohjata oppilasta tutustumaan omakieliseen kirjoitusjärjestel-
mään sekä edistää kirjoiOamisen perustaitoja 

S3 L2, L5

T9 ohjata oppilasta harjoiOelemaan teksLn tuoOamista sekä roh-
kaista ilmaisemaan kirjallisesL ajatuksiaan ja havaintojaan kieli-
taidon mukaan

S3 L1, L2

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T10 rohkaista oppilasta käyOämään omaa äidinkieltään koulussa, 
kotona ja lähiympäristössä sekä ohjata havainnoimaan omaa kie-
lenkäyOöään ja tutustumaan kielen perusrakenteisiin 

S4 L1, L2, L3
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Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2 

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteis-
sa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilaat voivat laajentaa 
omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat 
tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisäl-
töalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelua ja suullista ilmaisua ryhmässä, kuten kes-
kustelua, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutusLlanteisiin ja ilmaisukei-
noihin muun muassa leikkejä, pelejä ja draamaa hyödyntäen. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Tutustutaan erilaisiin teksteihin, kuten satuihin, kertomuksiin, runoihin, yksinker-
taisiin Leto- ja mediateksteihin sekä kuviin. Harjoitellaan lukemista sekä kysymysten tekemistä ja niihin vas-
taamista erityisesL kertovien ja kuvaavien teksLen pohjalta. Keskustellaan teksteistä ja jaetaan kokemuksia 
niistä.  Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa teksteihin tutustumalla. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Tutustutaan kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja harjoitellaan kirjoiOamista 
yksin ja yhdessä sekä leikitellään kielellä. 

S4 Taito ymmärtää kieltä, kirjallisuu1a ja kul1uuria: Havainnoidaan oman äidinkielen käyOöä kotona, kou-
lussa ja lähiympäristössä sekä rohkaistaan käyOämään omaa äidinkieltä yhteistyössä muun alkuopetuksen 
kanssa. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan opiskelun kieleen ja harjoitellaan Ledonalojen kie-
len perusteita yhteistyössä muun alkuopetuksen kanssa. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vuosiluokilla 1–2 

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin lähtökohtana ja tavoiOeena on saada kokonaiskuva kunkin oppilaan 
kielellisen kehityksen edistymisestä.  ArvioinLin perustuvan palauOeen kauOa oppilas saa Letoa kielitaiton-
sa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen oppijana. Oppilas saa myös monipuolisesL pa-
lauteOa siitä, miten hän ymmärtää ja käyOää kieltä, ilmaisee itseään, osallistuu yhteiseen keskusteluun sekä 
tuoOaa ja tulkitsee tekstejä. Kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palauOeen antamisen kohteita oppilaan omassa äidinkie-
lessä ovat 

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karOuminen 
- edistyminen lukutaidossa sekä teksLen ymmärtämisessä, lukemisharrastuneisuuden vahvistuminen  

T11 kannustaa oppilasta tutustumaan oman kieli- ja kulOuuriyh-
teisön tapa- ja juhlaperinteisiin sekä ohjata käyOämään ja arvos-
tamaan omakielistä kulOuuritarjontaa

S4 L2, L7

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T12 kannustaa oppilasta käyOämään omaa äidinkieltään erilaisis-
sa opiskeluLlanteissa

S5 L1, L2, L5

T13 rakentaa hyvä yhteistyö oman kielen opetuksen ja muun al-
kuopetuksen välille

S5 L1, L7
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- edistyminen teksLen tuoOamisessa 
- edistyminen kielen ja kulOuurin ymmärtämisessä, erityisesL havaintojen tekeminen sanojen merki-

tyksestä sekä arjen kielenkäyOöLlanteista 

Oppilaan omassa äidinkielessä huomiota kiinnitetään erityisesL kyseisen kielen ymmärtämisen kehiOymi-
seen. OpiOavan kielen erityispiirteet, muun muassa kirjoitusjärjestelmä vaikuOavat oppilaiden mahdolli-
suuksiin edistyä kyseisen kielen taidoissa.  

OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 3–6  

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on oppia toimimaan akLivisesL omalla äidinkielellä erilaisissa vuoro-
vaikutusLlanteissa. Oppilaat oppivat lukemaan erilaisia lukemistapoja käyOäen, jäsentämään lukemaansa ja 
jakamaan lukukokemuksiaan sekä kehiOämään kirjoitusjärjestelmän hallintaansa. Oppilaat tutustuvat kielen 
keskeisimpiin ominaispiirteisiin. Oppilaat oppivat vertailemaan kieliä ja hyödyntämään kielitaitoa erilaisissa 
oppimisympäristöissä hankkimalla äidinkielen avulla Letoa eri oppiaineissa. TavoiOeena on syventää suh-
deOa omaan kieleen ja oppia arvostamaan eri kielten taitoa.  TavoiOeena on myös oppia arvioimaan ja oh-
jaamaan omaa oppimista. Oppilaan opiskelumoLvaaLota vahvistetaan yhteistyössä koLen ja kieliyhteisön 
kanssa.  

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoi1eet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin 
liiOyvät sisäl-
töalueet

Laaja- 
alainen osaami-
nen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 kannustaa oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutusLlanteissa S1 L2

T2 kannustaa oppilasta erilaisten ilmaisukeinojen käyOöön, myös ryh-
mä- ja vuorovaikutusLlanteissa 

S1 L2

T3 ohjata oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa ja vastaanoOamaan 
sekä antamaan palauteOa siitä 

S1 L1

Teks0en tulkitseminen

T4 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja omakielisten teks-
Len käyOöön kielitaidon mukaan

S2 L1, L4, L5

T5 ohjata oppilasta edistämään peruslukutaidon sujuvoitumista sekä 
teksLen ymmärtämisen taitoja ja lukemisen strategiataitoja 

S2 L4, L5

T6 ohjata oppilaita käyOämään lukutaitoaan ja tekstejä elämysten 
saamiseksi, Ledon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä keskustelemaan 
teksteistä

S2 L1, L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T7 auOaa oppilasta kehiOämään ilmaisuaan sekä posiLivista suhtau-
tumista kirjoiOamiseen kielitaidon mukaan

S3 L2

T8 kannustaa oppilasta harjoiOelemaan ja sujuvoiOamaan kirjoiOami-
sen perustaitoja sekä teksLen tuoOamisen taitoa 

S3 L1, L2, L5

T9 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaisemis-
ta asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä

S3 L1, L2
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Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6 

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteis-
sa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilaat voivat laajentaa 
omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat 
tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisäl-
töalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Harjoitellaan yhteistyötaitoja, kuten kuuntelemista ja aloiOeiden 
tekemistä sekä tehdään esityksiä hyödyntämällä omakielisen lähiympäristön ja median mahdollisuuksia. 
Harjoitellaan oman toiminnan arvioinLa ja palauOeen vastaanoOamista. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Työskennellään monipuolisesL erilaisten teksLen kanssa niin, eOä oppilaiden 
suhde omakieliseen teksLmaailmaan vahvistuu. Syvennetään lukemisen ja teksLen tulkinnan taitoa tutus-
tumalla erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin, erityisesL kertoviin, kuvaaviin ja yksinkertaisiin kantaa ot-
taviin teksteihin. Harjoitellaan teksLn ymmärtämisen strategioita, muun muassa kysymistä, silmäilyä ja Li-
vistämistä. Keskustellaan teksteistä, jaetaan lukukokemuksia ja syvennetään tuntemusta siitä, miten erilaiset 
teksLt rakentuvat. Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Harjoitellaan kirjoiOamisprosessin vaiheita sekä teksLn rakenneOa. Harjoitellaan 
käsinkirjoiOamista ja näppäintaitoja sekä oman kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteitä ja niiden käyOöä 
omassa teksLssä. Kirjoitetaan yksin ja yhdessä tekstejä sekä keskustellaan ja annetaan palauteOa niistä. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Ohjataan pohLmaan kulOuurisen idenLteeLn muo-
dostumista sekä oman äidinkielen käyOöä kotona, koulussa ja lähiympäristössä. Tutustutaan oman äidinkie-
len keskeisimpiin rakenteisiin. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan eri oppiaineiden käsiOeisiin ja teksLkäytänteisiin 
sekä vertaillaan Ledonalojen tekstejä. Harjoitellaan omakielisen Ledon hakua ja median käyOöä. Esitellään 
ja harjoitellaan erilaisia kielenoppimisen strategioita. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vuosiluokilla 3–6 

Arvioinnin tehtävänä on tuoOaa Letoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilas-
ta. Oppilas saa monipuolista palauteOa siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyOää kieltä suullisesL ja 

 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T10 auOaa oppilasta ymmärtämään kielellistä ja kulOuurista idenL-
teegä sekä pohLmaan äidinkielen merkitystä

S4 L1, L2

T11 ohjata oppilasta tutustumaan keskeisimpiin rakenteisiin S4 L1, L2

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T12 ohjata oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoa kaikessa 
oppimisessa ja kehiOämään eri Ledonalojen kieltä 

S5 L1, L4

T13 tarjota oppilaalle välineitä omakielisen Ledon etsimiseen, pohL-
miseen ja arvioinLin sekä tukea oppilasta omaksumaan itseohjautuva 
tapa opiskella omaa äidinkieltään

S5 L1, L4, L5
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kirjallisesL on sujuvoitunut ja miten hänen ilmaisuvarantonsa on monipuolistunut. ArvioinLpalaute tuoOaa 
Letoa opetuksen suunniOelulle. Arvioinnin avulla oppilas saa Letoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymi-
sestä sekä itsestään oman äidinkielen oppijana ja taidostaan hyödyntää kielitaitoaan oppimisen tukena. 

Oppilaan oman äidinkielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opeOaja arvioi oppilaan osaamista 
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa aseteOuihin tavoiOeisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 
vuosiluokan pääOyessä opeOaja käyOää valtakunnallista hyvän osaamisen kuvausta. Oppimisen edistymisen 
kannalta keskeisiä ovat oppilaan oman äidinkielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työsken-
telyprosessit ja oppimisstrategiat.  

Oppilaan oman äidinkielen hyvän osaamisen (arvosanan kahdeksan) kuvaus 6. vuosiluokan pää1eeksi  

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-
nen

Vuorovaikutus0lanteissa 
toimiminen

T1 kannustaa oppilasta 
toimimaan erilaisissa vuo-
rovaikutusLlanteissa

S1 Vuorovaikutustaidot Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovai-
kutusLlanteisiin. Oppilas kuuntelee 
ryhmän jäsenten näkemyksiä, oOaa 
heidät huomioon ja tekee aloiOeita 
vuorovaikutusLlanteissa. 

T2 kannustaa oppilasta 
erilaisten ilmaisukeinojen 
käyOöön, myös ryhmä- ja 
vuorovaikutusLlanteissa

S1 Erilaisten ilmaisukei-
nojen käyOö 

Oppilas osaa käyOää erilaisia ilmaisu-
keinoja.

T3 ohjata oppilasta ar-
vioimaan omaa toimin-
taansa ja vastaanoOa-
maan sekä antamaan pa-
lauteOa

S1 Oman toiminnan ar-
vioiminen sekä pa-
lauOeen vastaanot-
taminen ja antaminen 

Oppilas osaa ohjatusL arvioida toimin-
taansa sekä oOaa vastaan ja antaa pa-
lauteOa.

Teks0en tulkitseminen

T4 innostaa oppilasta lu-
kemiseen ja omakielisten 
teksLen käyOöön kielitai-
don mukaan

S2 Lukeminen ja omakie-
listen teksLen käyOö 

Oppilas lukee sovitut teokset tai teks-
Lkatkelmat. 

T5 ohjata oppilasta edis-
tämään peruslukutaidon 
sujuvoitumista sekä teks-
Len ymmärtämisen taito-
ja ja lukemisen strategia-
taitoja

S2 Peruslukutaidon su-
juvoituminen sekä 
teksLen ymmärtämi-
sen ja lukemisen stra-
tegiataitojen hallinta

Oppilaan peruslukutaito on sujuvoitu-
nut. Oppilas ymmärtää sisällön ydin-
asiat ja osaa käyOää joitakin ymmär-
tämisen perusstrategioita, esimerkiksi 
tehdä kysymyksiä ja johtopäätöksiä. 

T6 ohjata oppilaita käyt-
tämään lukutaitoaan ja 
tekstejä elämysten saami-
seksi, Ledon hankkimi-
seksi ja arvioimiseksi sekä 
keskustelemaan teksteistä

S2 Lukutaidon ja teksLen 
käyOö  

Oppilas osaa hyödyntää lukutaitoaan 
ja tekstejä elämysten saamiseksi, Le-
don hankkimiseksi ja arvioimiseksi 
sekä osaa keskustella teksteistä omien 
kokemustensa pohjalta.
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OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 7–9 

Teks0en tuo1aminen

T7 auOaa oppilasta kehit-
tämään ilmaisuaan sekä 
posiLivista suhtautumista 
kirjoiOamiseen kielitaidon 
mukaan

S3  
Ilmaisu teksLen tuot-
tamisessa

Oppilas osaa käyOää teksteissään jos-
sain määrin erilaisia ilmaisuja. 

T8 kannustaa oppilasta 
harjoiOelemaan ja suju-
voiOamaan kirjoiOamisen 
perustaitoja sekä teksLen 
tuoOamisen taitoa 

S3  KirjoiOamisen perus-
taitojen hallinta 

Oppilas tuntee pääosin kielen kirjoi-
tusjärjestelmän ja oikeinkirjoitusta 
sekä pystyy ohjatusL laaLmaan kau-
nokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä. 

T9 innostaa oppilasta 
edistämään ajatusten ja 
kokemusten ilmaisemista 
asiateksteissä ja kaunokir-
jallisissa teksteissä

S3 Ajatusten ja koke-
musten teksteissä 

Oppilas pystyy ohjatusL teksteissään 
kertomaan ja selostamaan ajatuksia ja 
kokemuksia. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtämi-
nen

T10 auOaa oppilasta ym-
märtämään kielellistä ja 
kulOuurista idenLteegä 
sekä pohLmaan äidinkie-
len merkitystä

S4  Kielellisen ja kulOuu-
risen idenLteeLn 
ymmärtäminen sekä 
äidinkielen merkityk-
sen havainnoinL 

Oppilas osaa kuvata kielellisen ja kult-
tuurisen idenLteeLn 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 käyOää 
niitä jossakin määrin.

Kielen käy1ö kaiken op-
pimisen tukena

T12 ohjata oppilasta hyö-
dyntämään oman äidin-
kielen taitoa kaikessa op-
pimisessa ja kehiOämään 
eri Ledonalojen kieltä 

S5 Oman äidinkielen 
käyOö oppimisessa ja 
eri Ledonalojen kie-
len kehiOyminen 

Oppilas osaa käyOää ohjatusL omaa 
äidinkieltään opiskelun tukena ja tun-
tee jonkin verran eri Ledonalojen kiel-
tä.

T13 tarjota oppilaalle vä-
lineitä omakielisen Ledon 
etsimiseen, pohLmiseen 
ja arvioinLin sekä tukea 
oppilasta omaksumaan 
itseohjautuva tapa opis-
kella omaa äidinkieltään

S5  Omakielinen Ledon-
haku

Oppilas tuntee jossakin määrin oma-
kielisen Ledonhaun lähteitä, osaa et-
siä Letoja sekä pohLa ja arvioida niitä. 
Oppilas osaa opiskella omaa äidinkiel-
tään itseohjautuvasL. 
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Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden oman äidinkielen tai-
toa kunkin kielitaidon mukaisesL. Oppilaat tutustuvat erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin sekä oppivat 
tulkitsemaan, analysoimaan ja tuoOamaan niitä. Oppilaiden suhde omakieliseen kirjallisuuteen ja kertomus- 
ja kulOuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominais-
piirteiden osaamistaan sekä hyödyntävät kieliLetoaan ja -taitoaan erilaisissa oppimisympäristöissä hankki-
malla äidinkielen avulla Letoa eri oppiaineissa. Oppilaiden arvostus omaa äidinkieltä kohtaan vahvistuu ja 
heidän kykynsä käyOää kieltä LetoisesL ja luovasL kasvaa. Oppilaat omaksuvat Ledonhaluisen ja itseohjau-
tuvan tavan opiskella äidinkieltään ja syventävät taitoaan vertailla kieliä sekä hyödyntävät eri kielten taito-
jaan monipuolisesL. Oppilaat omaksuvat keinoja kehiOää kielitaitoaan myös perusopetuksen päätyOyä. Op-
pilaat syventävät opiskelumoLvaaLotaan yhteistyössä koLen ja kieliyhteisön kanssa. 

Oppilaan oman äidinkielen tavoi1eet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoiOeet TavoiOeisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet

Laaja-alainen osaaminen

Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta edistämään taitoa toimia erilaisissa 
vuorovaikutusLlanteissa ja arvioimaan omaa toimin-
taansa niissä

S1 L1, L2

Teks0en tulkitseminen

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan lukuharras-
tustaan kielitaidon mukaan

S2 L2, L5, L7

T3 innostaa oppilasta kehiOämään eriOelevää ja kriigs-
tä lukutaitoa sekä erilaisten teksLen ymmärtämistä ja 
tulkitsemista

S2 L2, L4, L5

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan käyOää teks-
tejä ja lukutaitoaan Ledon hankkimiseksi, elämysten 
saamiseksi sekä keskustelemaan teksteistä erilaisissa 
viesLntäympäristöissä 

S2 L1, L2, L4

Teks0en tuo1aminen

T5 rohkaista oppilasta kehiOämään teksteissään omaa 
ilmaisuaan sekä auOaa oppilasta vahvistamaan posiLi-
vista suhtautumista kirjoiOamiseen

S3 L2, L5

T6 ohjata oppilasta sujuvoiOamaan ja monipuolista-
maan kirjoiOamisen taitoa sekä syventämään teksLla-
jien tuntemusta 

S3 L1, L2

T7 kannustaa oppilasta tuoOamaan kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia, kantaa oOavia ja pohLvia tekstejä

S3 L1, L2, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen

T8 ohjata oppilasta pohLmaan kielellistä ja kulOuurista 
idenLteegä sekä äidinkielen käyOöä, merkitystä ja 
asemaa osana erilaisia kieliyhteisöjä sekä hyödyntä-
mään erikielistä mediaa ja kulOuuritarjontaa

S4 L1, L2, L7
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Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoi1eisiin lii1yvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja teksLtaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyOöLlanteis-
sa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, eOä oppilaat voivat laajentaa 
omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulOuuriin liiOyvää osaamistaan monipuolisesL. Sisällöt tukevat 
tavoiOeiden saavuOamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia eOä paikallisia mahdollisuuksia. Sisäl-
töalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutus0lanteissa toimiminen: Keskustellaan nuorten maailman, koLen ja kieliyhteisön tapahtu-
mista, harjoitellaan keskustelua, väiOelyä ja mielipiteiden ilmaisemista, vertaillaan eri kieliyhteisöjen vuoro-
vaikutus- ja keskustelutapoja. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutusLlanteita hyödyntämällä omakielisen ym-
päristön ja median mahdollisuuksia. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palauOeen antamista ja 
vastaanoOamista. 

S2 Teks0en tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta omakielisiin teksteihin hyödyntämällä oppi-
laiden ehdoOamia tekstejä. Laajennetaan lukemisen kohteita ja ohjataan käyOämään erilaisia lähteitä oma-
kielisten teksLen löytämiseksi. Syvennetään teksLn ymmärtämisen strategioita ja harjoitellaan lähteiden 
luoteOavuuden arvioinLa. Tutustutaan myös pohLviin ja ohjaaviin teksteihin. Jaetaan lukukokemuksia ja 
tulkintoja teksteistä erilaisissa viesLntäympäristöissä. 

S3 Teks0en tuo1aminen: Harjoitellaan kertovien, kuvaavien, kantaa oOavien, pohLvien ja ohjaavien teks-
Len tuoOamista erilaisia tarkoituksia varten sekä syvennetään kirjoiOamisprosessin vaiheiden hallintaa. Su-
juvoitetaan käsinkirjoiOamista ja näppäintaitoja. Syvennetään oman kielen oikeinkirjoituksen erityispiirtei-
den tuntemusta ja niiden hallintaa omassa teksLssä sekä pohditaan eri sanojen ja ilmaisujen merkitysten ja 
sävyjen vaikutusta teksLin. Kirjoitetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä keskustellaan ja annetaan palauteOa 
niistä. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kul1uurin ymmärtäminen: Tutustutaan omakieliseen mediaan ja kulOuuritar-
jontaan sekä harjoitellaan niiden kriigstä tarkastelua. Syvennetään oman äidinkielen keskeisten rakentei-
den ja muiden piirteiden tuntemusta ja vertaillaan niitä suomen kieleen. Hankitaan Letoa myös Suomen 
kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. 

S5 Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena: Syvennetään eri oppiaineiden käsiOeiden ja teksLkäytänteiden 
tuntemusta. Laajennetaan omakielisen Ledonhaun käyOöä kaiken oppimisen tukena. 

Oppilaan oppimisen arvioin0 vuosiluokilla 7–9 

kannustaa oppilasta tunnistamaan kielen erilaisia rekis-
tereitä, esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun kielen eroja 
sekä kielen käyOöä eri Llanteissa

S4 L2, L4

T9 ohjata oppilasta syventämään Letojaan äidinkielen 
keskeisistä rakenteista ja analysoimaan niitä

S4 L2, L4, L5

Kielen käy1ö kaiken oppimisen tukena

T10 auOaa oppilasta kehiOämään taitoa käyOää äidin-
kieltään Ledonhaussa ja LedonkäsiOelyssä eri oppiai-
neissa ja ympäristöissä

S5 L1, L4, L6
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Arvioinnin tehtävänä on tuoOaa Letoa oppilaan oppimisen edistymisestä. Oppilas saa monipuolista palau-
teOa siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyOää kieltä suullisesL ja kirjallisesL on sujuvoitunut ja mo-
nipuolistunut. Oppilaan teksLlajituntemus on monipuolistunut ja hänen taitonsa tulkita ja tuoOaa erilaisia 
teksLlajeja on syventynyt. ArvioinLpalaute tuoOaa Letoa opetuksen suunniOelulle. Sen avulla oppilas saa 
Letoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä sekä itsestään oman äidinkielen oppijana ja taidostaan 
hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen tukena. 

9. vuosiluokan pääOeeksi määritellään, miten oppilas on opiskelun pääOyessä saavuOanut oppilaan oman 
äidinkielen oppimäärän tavoiOeet. Arvosana muodostetaan suhteuOamalla oppilaan osaamisen taso oppi-
laan oman äidinkielen valtakunnalliseen hyvän osaamisen kuvaukseen 9. vuosiluokan pääOyessä. Osaami-
nen oppilaan omassa äidinkielessä kehiOyy kumulaLivisesL. Arvosanan muodostamisessa otetaan huo-
mioon kaikki hyvän osaamisen kuvaukset riippumaOa siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on aseteOu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoiOaa keskimäärin 
hyvän osaamisen kuvauksen määriOämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason yliOäminen joidenkin ta-
voiOeiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoiOeiden osalta. 

Hyvän osaamisen (arvosanan 8) kuvaus oppilaan oman äidinkielen opetuksessa 9. vuosiluokan pää1yessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus0lanteis-
sa toimiminen

T1 ohjata oppilasta edis-
tämään taitoa toimia 
erilaisissa vuorovaiku-
tusLlanteissa ja arvioi-
maan omaa toimintaan-
sa niissä

S1 VuorovaikutusLlanteissa 
toimiminen 

Oppilas osaa toimia monenlaisissa vuoro-
vaikutusLlanteissa ja pystyy arvioimaan 
toimintaansa niissä 

Teks0en tulkitsemi-
nen
T2 kannustaa oppilasta 
monipuolistamaan lu-
kuharrastustaan kieli-
taidon mukaan

S2 Lukuharrastuksen mo-
nipuolistuminen

Oppilas on monipuolistanut lukuharrastus-
taan.

T3 innostaa oppilasta 
kehiOämään eriOelevää 
ja kriigstä lukutaitoa 
sekä erilaisten teksLen 
ymmärtämistä ja tulkit-
semista

S2 EriOelevä ja kriignen 
lukutaito sekä teksLen 
ymmärtäminen ja tulkit-
seminen

Oppilas osaa lukea tekstejä käyOäen joita-
kin lukutapoja sekä ymmärtää sisällön 
ydinasiat, mielipiteet perusteluineen ja 
pystyy tekemään jossakin määrin havainto-
ja kielen ja kuvien keinoista teksteissä.
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T4 ohjata oppilasta vah-
vistamaan taitoaan käyt-
tää tekstejä ja lukutaito-
aan Ledon hankkimi-
seksi, elämysten saami-
seksi sekä keskustele-
maan teksteistä erilai-
sissa viesLntäympäris-
töissä

S2 Taito hyödyntää tekstejä 
ja lukutaitoa sekä taito 
keskustella teksteistä 
erilaisissa viesLntäym-
päristöissä

Oppilas osaa käyOää erilaisia tekstejä ja 
lukutaitoaan Ledon hankkimiseksi ja elä-
mysten saamiseksi sekä osaa keskustella 
erilaisista teksteistä kysyen, Livistäen, 
kommentoiden ja pohLen teksLen yhteyt-
tä omiin kokemuksiinsa erilaisissa viesLn-
täympäristöissä.

Teks0en tuo1aminen
T5 rohkaista oppilasta 
kehiOämään teksteis-
sään omaa ilmaisuaan 
sekä auOaa oppilasta 
vahvistamaan posiLivis-
ta suhtautumista kirjoit-
tamiseen

S3 TeksLen tuoOaminen ja 
ilmaisu

Oppilas osaa tuoOaa teksLä käyOäen mo-
nipuolisia ilmaisuja.

T6 ohjata oppilasta su-
juvoiOamaan ja moni-
puolistamaan kirjoiOa-
misen taitoa sekä syven-
tämään teksLlajien tun-
temusta

S3 Sujuva ja monipuolinen 
kirjoiOamisen taito 

Oppilas kirjoiOaa sujuvasL ja selkeäsL kä-
sin ja hän on omaksunut tarviOavia näp-
päintaitoja.

T7 kannustaa oppilasta 
tuoOamaan kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia, kan-
taa oOavia ja pohLvia 
tekstejä

S3 Taito tuoOaa eri teksLla-
jeja edustavia tekstejä

Oppilas pystyy laaLmaan ohjatusL kerto-
via, kuvaavia, kantaa oOavia, pohLvia ja 
ohjaavia tekstejä siten, eOä teksLä on 
helppo ymmärtää.

Kielen, kirjallisuuden ja 
kul1uurin ymmärtämi-
nen

T8 ohjata oppilasta poh-
Lmaan kielellistä ja kult-
tuurista idenLteegä 
sekä äidinkielen käyOöä, 
merkitystä ja asemaa 
osana erilaisia kieliyh-
teisöjä sekä hyödyntä-
mään erikielistä mediaa 
ja kulOuuritarjontaa

S4 KulOuuriLetoisuuden 
kehiOyminen

Oppilas osaa kuvailla kielellisen ja kulOuu-
risen idenLteeLn sekä äidinkielten merki-
tystä ja oman äidinkielen asemaa muiden 
kielten joukossa. Oppilas osaa hyödyntää 
erikielistä mediaa ja kulOuuritarjontaa.

T9 kannustaa oppilasta 
tunnistamaan kielen 
erilaisia rekistereitä, 
esimerkiksi puhutun ja 
kirjoitetun kielen eroja 
sekä kielen käyOöä eri 
Llanteissa

S4 KieliLetoisuuden kehit-
tyminen

Oppilas tunnistaa kielen eri rekistereitä, 
puhutun ja kirjoitetun kielen eroja sekä 
kielen Llanteista käyOöä.
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TODISTUKSET 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden pääOyessä osallistumistodistus perusopetusta täydentävän oppilaan oman 
äidinkielen opiskelusta. Todistukseen merkitään opeteOava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai 
numeroarvosana opetuksen järjestäjän pääOämällä tavalla. Muuten noudatetaan perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden määräyksiä todistuksiin merkiOävistä Ledoista. Myös 9. vuosiluokan pääOyessä 
oppilaalle annetaan erillinen osallistumistodistus. 

SÄLÄÄ 
LUVUSTA 2 (VANHA OPS) 

Koulullamme on avoin ja vastavuoroinen yhteys Oulun kaupungin opetustoimeen. Pidämme koulutoi-
mintaamme Oulun kaupungilta vuokratussa koulukiinteistössä, vuokraamme yläkoulun tarpeita varten 
myös muiden Oulun kaupungin koulujen erityisluokkia (fyke, tekninen työ, kotitalous), Oulun kaupungin 
opettajia käy pitämässä koulussamme oppitunteja, rehtorimme osallistuu Oulun kaupungin opetustoi-
men rehtorikokouksiin, henkilökunnallamme on mahdollisuus osallistua Oulun opetustoimen järjestä-
miin koulutuksiin sekä erityisopetuksen ja oppilashuollon kysymyksissä yhteistyö on lait ja asetukset täyt-
tävää.  

T10 ohjata oppilasta 
syventämään Letojaan 
äidinkielen keskeisistä 
rakenteista ja analysoi-
maan niitä

S4 Keskeisten rakenteiden 
tuntemus ja käyOö

Oppilas tuntee oman äidinkielen keskeiset 
rakenteet ja osaa käyOää niitä.

Kielen käy1ö kaiken 
oppimisen tukena

T11 auOaa oppilasta 
kehiOämään taitoa käyt-
tää äidinkieltään Ledon-
haussa ja LedonkäsiOe-
lyssä eri oppiaineissa ja 
ympäristöissä

S5 Omakielinen Ledonhaku Oppilas osaa käyOää omaa äidinkieltään 
tukena opiskelussa ja Ledonhaussa.
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