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14. VUOSILUOKAT 3-6

 

Oppijana kehittyminen 

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma 
erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen 
huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun 
nivelvaiheissa. 

 

Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä 
omien opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan 
itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen 
sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja 
vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja 
vuorovaikutukseen. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. 
Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla 
tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja vastuun ottamisen 
harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään valintoja omista lähtökohdistaan, 
sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ohjauksen 
ja tuen tarpeisiin. 

 

Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla 
hankittuja perustaitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa 
pyritään löytämään luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. 
Oppimiskokonaisuuksilla voidaan lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja 
tutkimalla oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunnittelussa 
vahvistuu. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan 
ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen toimintaan. 

 

 

14.1 Siirtymävaiheet 

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja 
vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti 
lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös 
itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen 
oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien 
kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja 
opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai 
vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia 
ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä. 

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen 
vuosiluokan opintojen alkamista. 
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Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe 

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön 
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä 
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun 
välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa 
oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista 
sekä uusien työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että 
kotona ja koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi 
samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opiskelusta 
lisääntyy ja monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden 
kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista 
päättämiseen on tärkeää. 

 

Kärkölässä 6. luokan päättyessä kevätlukukauden loppupuolella pidetään jokaisen 
oppilaan ja huoltajan kanssa siirtymävaiheeseen liittyvä keskustelutilaisuus, josta laaditaan 
muistio. 

 

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle 
luokalle siirtymistä. 

 

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia 
itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja 
apuvälineitä hyödyntäen. Samalla kehittyvät oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan 
asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia sekä harjaantua vähitellen 
asioiden kriittiseen tarkasteluun. Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä 
vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. Heitä kannustetaan kuuntelemaan toisten 
näkemyksiä ja samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Oppilaita ohjataan 
huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä 
tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän 
kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja 
vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- 
ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta 
hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 
kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen. 

Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan 
tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin 
opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja 
edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan 
säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan 
vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä 
tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. 

 

 

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
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Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, 
katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja 
paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun 
kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. 
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden 
kulttuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria. 
Mediakulttuurin analysointi ja median vaikutusten tunnistaminen ja pohdinta on näillä 
vuosiluokilla tärkeätä. Koulutyössä opitaan tuntemaan ihmisoikeuksia koskevien 
sopimusten merkitys yhteiskunnassa ja maailmassa; erityisesti perehdytään Lapsen 
oikeuksien sopimukseen. Oppilaita ohjataan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja 
puolustamiseen. 

 

Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja 
ilmaisun ilosta. Heille järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja 
erilaisten toimintatapojen ja kulttuurien vertailuun. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua 
monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita 
rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä 
ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen 
asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia 
tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja 
sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja 
käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Koulutyössä oppilailla on tilaisuuksia harjoitella ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita 
omaan ja yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintatapoja. Oppilaita 
kannustetaan ottamaan vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja 
ilmapiiristä sekä osallistumaan kouluyhteisön yhteisten sääntöjen laadintaan ja 
toimintatapojen kehittämiseen. Yhteisessä työskentelyssä oppilaat voivat kehittää 
tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Pelien ja leikkien sekä yhteisten tehtävien 
yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys ja 
harjoitellaan päätöksentekoa. Tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa 
laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityisesti 
pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. 
Oppilaita ohjataan asianmukaisten turva- ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan 
tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit. Yhdessä keskustellaan yksityisyyden 
ja henkilökohtaisten rajojen suojaamisen merkityksestä ja opitaan siihen liittyviä 
toimintatapoja. Koulussa harjoitellaan tarkoituksenmukaista toimintaa erilaisissa 
vaaratilanteissa. 

 

Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja merkitystä. Oppilaat hankkivat 
tietoa teknologian kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla ja monenlaisissa 
ympäristöissä. Heitä opastetaan teknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja 
tarkastellaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Oppilaat tutustuvat myös kestävän 
kuluttamisen käytäntöihin, tutkivat jakamisen, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden sekä 
talouden suunnittelun merkitystä ja harjoittelevat niitä. He saavat ohjausta kuluttajana 
toimimiseen sekä mainonnan ja median vaikutusten kriittiseen tarkasteluun. Oppilaita 
ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden kannalta. 

 

L4 Monilukutaito 
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Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja 
arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä 
tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten 
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Tähän 
liittyvää perustaitojen ja -tekniikoiden hallintaa syvennetään. Fiktion, faktan ja mielipiteen 
tarkastelua ja erottelua harjoitellaan. Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan 
ympäristöön ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet 
vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. Tekstit voivat esimerkiksi välittää 
tietoa, luoda mielikuvia tai houkutella ostamaan. 

 

Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä 
käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon 
lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- 
ja kirjastopalveluiden käyttöön. Samalla oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan 
hakemansa tiedon soveltuvuutta. Oppilaita ohjataan omakohtaiseen työskentelyyn eri 
medioiden parissa, jolla tehdään näkyväksi medioiden tuottamia merkityksiä ja välittämää 
todellisuutta. Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa 
yhteyksissä. Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset 
mediaesitykset ovat tässä vaiheessa ominaisia tiedon esittämisen tapoja. Erilaisten 
tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä 
nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa - edistää monilukutaidon kehittymistä. 

 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa 
koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan 
mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten 
sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta 
arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista. 

 

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, 
ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He 
harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös 
kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n 
avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat 
saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.  

 

Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen 
käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. 
Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien 
yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen 
ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle.  

 

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa 
useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä 
oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita 
kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja 
tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.  

 

Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja 
välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan 

Sivu 532§ 1, SIVISTYS 21.6.2017 18:00 / Liite: Liite_1_luokat3-6



10 
 

tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia 
tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä. 

 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan 
kasvavassa määrin vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan 
vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen 
työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. Koulutyössä harjoitellaan 
projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia 
vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan 
niitä toisille oppilaille. 

 

Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri 
ammateista ja toisten hyväksi toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen 
työharjoittelu, yhteistyöhankkeet lähellä toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa, 
kummitoiminta sekä vertaissovittelu tai tukioppilaana toimiminen. Oppilaita kannustetaan 
aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen ja ohjataan näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys 
elämässä ja yhteiskunnassa. 

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja 
yhteiskunnan asioita kohtaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, 
rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, 
liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. Heidän kanssaan mietitään ja harjoitellaan käytännön 
tekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Oppilaita ohjataan 
näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä 
vaikuttamisen välineenä. 

 

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen 
etsimistä sekä päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin 
koko kouluyhteisössäkin. Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten 
kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta koulussa. Kokemukset 
yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta. Oppilaita 
innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai 
muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen 
ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön 
suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaita ohjataan 
ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös 
lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. 

 

 

14.3 Oppiaineet Kärkölän kunnan opetussuunnitelmassa 
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Jokaisessa oppiaineissa määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä 
erityisiä näkökulmia kussakin oppiaineessa. 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin 
liittyvät sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-
alaiset osaamisalueet on numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden 
tavoitetaulukoissa. 

 
 
14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
 
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6 

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen 
taitojen, lukuharrastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon 
vakiinnuttamisessa. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan 
tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja. Lyhyiden tekstien lukemisesta 
edetään kokonaisteosten lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden 
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja 
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään 
oppilaiden itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä 
laajennetaan oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös 
koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne 
mahdollistavat yhdessä toimimisen ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen 
sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta eheytetään prosessinomaisen 
opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja draamataitoja syvennetään 
erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta yhdistetään muiden 
oppiaineiden opetukseen. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon 
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan 
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja 
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan 
kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen 
strategioiden käyttöön sekä sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien 
vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden tekstien tuottamisen taitojen sekä 
oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. 
Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden ottamisessa, itselleen 
soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat 
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu. 
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Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3-6 

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja 
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu 
monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja 
tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, 
kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista. 

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. 
Oppimista tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita 
autetaan tulemaan tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan 
ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota 
tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi 
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten 
opettaja käyttää valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta 
keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat 
työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet Sisältö-
alueet 

    
Laaja-
alainen 
osaam. 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen        

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa 
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä 

S1 

    

L1, L2, L7 

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa 
vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa  

S1 
L1, L2, L3, 
L5, L7 

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti 
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla 

S1 
L1,L2, L4, 
L7 

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä 
toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa 

S1 
L1, L2, L3, 
L4, L5 

Tekstien tulkitseminen        

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin 
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan 

S2 

    

L1, L4, L5 

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja 
tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään 
ajattelutaitojaan 

S2 
L1, L2, L4, 
L5 

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja 
tiedon luotettavuuden arviointiin 

S2     L1, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan 
lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, 
luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun 
tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa 
ympäristöissä 

S2     L1, L4, L5 

Tekstien tuottaminen        

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja 
vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana 

S3     
L1, L2, 
L4,L7 
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T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan 
kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien 
tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä 

S3 

    

L1, L4, L5, 

L7 

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja 
oikeinkirjoituksen hallintaa  

S3 L1, L4, L5 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa 
arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, 
rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin 
vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

S3 
L2, L4, L5, 
L6 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen       

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja 
tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, 
joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään 
kielellisten valintojen vaikutuksia  

S4     
L1, L2, 

L4 

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten 
jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön 

S4     
L2, L4, L5, 
L7 

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata 
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja 
kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen 

S4     
L2, L4, 

L6, L7 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset  
sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus, Vuosiluokka 3 
 
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
 
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden 
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri 
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa 
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma 
mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja 
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään 
draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden 
käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön 
kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 
 

 omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja 
rakentavan palautteen antamista ja saamista itselleen tutussa viestintäympäristössä 

 harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa 

 ilmaisuharjoituksia, esim. draaman keinoin 

 harjoitellaan erilaisten esitysten pitämistä myös tietotekniikkaa hyödyntäen 
 
 
 
 
S2 Tekstien tulkitseminen  
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Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä 
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen 
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa 
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia 
tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden 
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. 
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien 
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä 
tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). 
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen 
persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden 
lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja 
laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden 
luotettavuutta. 
 

 harjoitellaan erilaisten tekstien sujuvaa lukemista 

 harjoitellaan lukemisen strategioita 

 harjoitellaan erilaisten tekstilajien tunnistamista 

 tutustutaan alustavasti kirjallisuuden käsitteisiin: aihe, kertoja ja teema 

 opitaan käyttämään tekstin tulkitsemiseen liittyviä käsitteitä 

 harjoitellaan käsitekartan ja muistiinpanojen tekemistä 

 vahvistetaan aakkostamista 

 harjoitellaan hakemiston ja hakusanan käyttöä 

 harjoitellaan kuvalukemisen alkeita 

 harjoitellaan lähteiden löytämistä 

 innostetaan lukemaan monipuolisia tekstejä ja keskustelemaan niistä 

 säännöllinen yhteistyö Kärkölän kunnankirjaston kanssa 

 
S3 Tekstien tuottaminen  
 
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, 
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan 
kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan 
käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, 
kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan 
käyttämään niitä omissa teksteissä.  
 
Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja 
sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun 
kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät 
perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin 
tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden 
ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja 
arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Opitaan käyttämään omissa 
teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien 
tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan 
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lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti 
yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen. 
 

 tuotetaan erilaisia tekstejä omasta elämästä ja kokemuksista 

 harjoitellaan tekstin suunnittelua ja rakentamista (juonikaavio, otsikointi, 
kappalejako) 

 harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen erottamista kiinnittämällä huomiota 
sanavalintoihin ja rakenteisiin 

 harjoitellaan lähteiden merkitsemistä 

 ohjataan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen 

 varmennetaan oikeinkirjoitusasioita 

 sujuvoitetaan käsinkirjoittamista 

 harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman hyödyntämistä oikeinkirjoituksessa 

 harjoitellaan näppäintaitoja 

 tutustutaan nettietikettiin 

 syvennetään TVT-taitoja 
 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  
 
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen 
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. 
Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, 
oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin 
ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja 
kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan 
mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median 
roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja 
tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa 
luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja 
ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja 
ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. 
 

 tutustutaan kielen rakenteisiin: sanaluokat, virke 

 havainnoidaan kielen vaihteluita 

 kannustetaan kirjaston aktiiviseen käyttöön 

 harjoitellaan erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista 

 luetaan ikäkaudelle sopivia kokonaisteoksia 

 pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä 

 tutustutaan satuklassikoihin 

 hyödynnetään media- ja kulttuuritarjontaa 

 harjoitellaan kertomaan itseä kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta 

 suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiä 

 yhteistyö Kärkölän kunnankirjaston kanssa: ikäkaudelle sopivat kokonaisteokset 

 mahdollisuus kirjallisuusdiplomin suorittamiseen 

 vuosiluokkakohtaiset kulttuurivierailut 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus, Vuosiluokka 4 
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
 
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden 
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri 
viestintäympäristöissä.  
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, 
esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja 
perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja 
esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja 
erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan 
mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun 
ja toteutukseen. 
 

 harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa 

 toiminta vuorovaikutustilanteissa: äänenkäyttö, pyrkii ottamaan muiden näkökulman 
huomioon 

 ilmaisuharjoituksia, esim. draaman keinoin 

 harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista 
 
S2 Tekstien tulkitseminen  
 
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä 
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen 
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa 
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia 
tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden 
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. 
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien 
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä 
tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). 
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen 
persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden 
lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja 
laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden 
luotettavuutta. 
 

 harjoitellaan erilaisten tekstien sujuvaa lukemista 

 arvioidaan omaa lukutaitoa 

 harjoitellaan edelleen lukemisen strategioita 

 tutustutaan kirjallisuuden peruskäsitteisiin: aihe, kertoja ja teema 

 opitaan käyttämään tekstin tulkitsemiseen liittyviä käsitteitä 

 harjoitellaan käsitekarttojen ja muistiinpanojen tekemistä 

 harjoitellaan erilaisten lähteiden käyttöä ja arviointia 

 harjoitellaan kuvanlukemisen taitoja 

 innostetaan lukemaan monipuolisia tekstejä ja keskustelemaan niistä 

 tutustutaan monimediaiseen ympäristöön 

 säännöllinen yhteistyö Kärkölän kunnankirjaston kanssa 
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S3 Tekstien tuottaminen  
 
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, 
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan 
kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan 
käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, 
kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan 
käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan 
sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään 
huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, 
päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään 
tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja 
tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien 
tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Opitaan 
käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa 
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja 
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia 
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen. 
 

 tuotetaan erilaisia tekstejä omasta elämästä ja kokemuksista 

 tunnistetaan fakta ja fiktio 

 harjoitellaan tekstin suunnittelua ja rakentamista (juonikaavio, otsikointi, 
kappalejako) 

 harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen erottamista kiinnittämällä huomiota 
sanavalintoihin ja rakenteisiin 

 harjoitellaan lähteiden merkitsemistä 

 ohjataan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen 

 varmennetaan oikeinkirjoitusasioita 

 sujuvoitetaan käsinkirjoittamista 

 harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä 

 harjoitellaan näppäintaitoja 

 vahvistetaan nettietikettiosaamista 

 syvennetään TVT-taitoja 
 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  
 
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen 
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. 
Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, 
oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin 
ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja 
kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan 
mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median 
roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja 
tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa 
luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja 
ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja 
ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. 
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 tutustutaan kielen rakenteisiin: sanaluokat, virke sekä pää- ja sivulause 

 havainnoidaan kielen vaihteluita ja harjoitellaan niiden käyttöä 

 kannustetaan kirjaston aktiiviseen käyttöön 

 harjoitellaan erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista 

 luetaan ikäkaudelle sopivia kokonaisteoksia 

 pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä 

 tutustutaan suomalaisiin kansansatuihin ja -runoihin 

 hyödynnetään media- ja kulttuuritarjontaa 

 harjoitellaan kertomaan itseä kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta 

 suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiä 

 säännöllinen yhteistyö Kärkölän kunnankirjaston kanssa: ikäkauteen sopivat 
kokonaisteokset 

 mahdollisuus kirjallisuusdiplomin suorittamiseen 

 vuosiluokkakohtaiset kulttuurivierailut 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, Vuosiluokka 5 
 
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
 
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden 
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri 
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa 
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma 
mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja 
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään 
draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden 
käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön 
kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 
 

 vuorovaikutustaitojen kehittäminen edelleen 

 harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintätilanteissa ja ennalta valmistelluissa 
esityksissä 

 toiminta vuorovaikutustilanteissa: äänenkäyttö, pyrkii ottamaan muiden näkökulman 
huomioon 

 ilmaisuharjoituksia, esim. draaman keinoin 

 harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista 
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S2 Tekstien tulkitseminen  
 
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä 
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen 
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa 
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia 
tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden 
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. 
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien 
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä 
tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). 
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen 
persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden 
lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja 
laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden 
luotettavuutta. 
 

 harjoitellaan edelleen lukemisen strategioita 

 opitaan käyttämään tekstin tulkitsemiseen liittyviä käsitteitä: aihe, kertoja ja teema 

 harjoitellaan käsitekarttojen, muistiinpanojen ja tiivistelmien tekemistä 

 lähdetiedon merkitseminen ja lähteiden arviointi 

 innostetaan lukemaan monipuolisia tekstejä ja keskustelemaan niistä 

 käytetään monimediaista viestintäympäristöä 

 säännöllinen yhteistyö Kärkölän kunnankirjaston kanssa 
 
S3 Tekstien tuottaminen  
 
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, 
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan 
kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan 
käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, 
kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan 
käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan 
sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään 
huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, 
päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään 
tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja 
tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien 
tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Opitaan 
käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa 
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja 
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia 
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen. 
 

 tuotetaan erilaisia tekstejä 

 harjoitellaan tekstin suunnittelua ja rakentamista (juonikaavio, otsikointi, 
kappalejako) 
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 harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen erottamista kiinnittämällä huomiota 
sanavalintoihin ja rakenteisiin 

 harjoitellaan lähteiden merkitsemistä 

 ohjataan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen 

 varmennetaan oikeinkirjoitusasioita 

 sujuvoitetaan käsinkirjoittamista 

 harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä 

 harjoitellaan näppäintaitoja 

 vahvistetaan nettietikettiosaamista 

 syvennetään TVT-taitoja 
 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  
 
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen 
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. 
Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, 
oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin 
ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa.  
 
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi 
kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja 
ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. 
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston 
aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan 
omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille 
ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle 
suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. 
 

 harjoitellaan kielen rakenteita: sanaluokat, virke sekä pää- ja sivulause 

 opetellaan verbien aikamuodot sekä lauseen pääjäsenet 

 havainnoidaan kielen vaihteluita ja harjoitellaan niiden käyttöä 

 kannustetaan kirjaston aktiiviseen käyttöön 

 harjoitellaan erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista 

 luetaan ikäkaudelle sopivia kokonaisteoksia 

 pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä 

 luetaan kotimaista ja ulkomaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta 

 hyödynnetään media- ja kulttuuritarjontaa 

 harjoitellaan kertomaan itseä kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta 

 suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiä 

 yhteistyö Kärkölän kunnankirjaston kanssa: ikäkaudelle sopivat kokonaisteokset 

 mahdollisuus kirjallisuusdiplomin suorittamiseen 

 vuosiluokkakohtaiset kulttuurivierailut 
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Äidinkieli ja kirjallisuus, Vuosiluokka 6 
 
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
 
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden 
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri 
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa 
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma 
mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja 
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään 
draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden 
käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön 
kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 
 

 vuorovaikutustaitojen kehittäminen edelleen 

 harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintätilanteissa ja ennalta valmistelluissa 
esityksissä 

 harjoitellaan omien ajatusten esittämistä ja mielipiteiden perustelemista 

 toiminta vuorovaikutustilanteissa: äänenkäyttö, pyrkii ottamaan muiden näkökulman 
huomioon 

 ilmaisuharjoituksia, esim. draaman keinoin 

 harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista 
 
S2 Tekstien tulkitseminen  
 
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä 
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen 
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa 
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia 
tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden 
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.  
 
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien 
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä 
tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). 
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen 
persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden 
lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja 
laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden 
luotettavuutta. 
 

 harjoitellaan edelleen lukemisen strategioita ja luetaan monimuotoisia tekstejä 

 tutkitaan tekstien piirteitä kirjallisuuden peruskäsitteitä käyttäen: aihe, kertoja ja 
teema 

 harjoitellaan käsitekarttojen, muistiinpanojen ja tiivistelmien tekemistä 

 hankitaan tietoa suunnitelmallisesti 

 harjoitellaan lähdekriittisyyttä 

 innostetaan lukemaan monipuolisia tekstejä ja keskustelemaan niistä 
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 käytetään monimediaista viestintäympäristöä 

 säännöllinen yhteistyö Kärkölän kunnankirjaston kanssa 
 
S3 Tekstien tuottaminen  
 
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, 
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan 
kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan 
käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, 
kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan 
käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan 
sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään 
huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, 
päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään 
tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja 
tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien 
tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Opitaan 
käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa 
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja 
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia 
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen. 
 

 tuotetaan erilaisia tekstejä 

 harjoitellaan tekstin suunnittelua ja rakentamista (juonikaavio, otsikointi, 
kappalejako) 

 harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen erottamista kiinnittämällä huomiota 
sanavalintoihin ja rakenteisiin 

 harjoitellaan lähteiden merkitsemistä 

 ohjataan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen 

 varmennetaan oikeinkirjoitusasioita 

 sujuvoitetaan käsinkirjoittamista 

 harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä 

 harjoitellaan näppäintaitoja 

 vahvistetaan nettietikettiosaamista 

 syvennetään TVT-taitoja 
 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  
 
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen 
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. 
Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, 
oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin 
ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja 
kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan 
mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median 
roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja 
tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa 
luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja 
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ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja 
ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. 
 

 harjoitellaan kielen rakenteita: sanaluokat, virke sekä pää- ja sivulause 

 opetellaan verbien aikamuodot sekä lauseen pääjäsenet ja tarkastellaan sanojen 
taipumista 

 havainnoidaan kielen vaihteluita ja harjoitellaan niiden käyttöä 

 tarkastellaan sanojen taipumista sijamuodoissa 

 kannustetaan kirjaston aktiiviseen käyttöön ja etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa 

 tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista 

 harjoitellaan erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista 

 luetaan kotimaista ja ulkomaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta, myös 
kokonaisteoksia 

 pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä 

 hyödynnetään media- ja kulttuuritarjontaa 

 harjoitellaan kertomaan itseä kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta 

 suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiä 

 yhteistyö Kärkölän kunnankirjaston kanssa: ikäkaudelle sopivat kokonaisteokset 

 mahdollisuus kirjallisuusdiplomin suorittamiseen 

 vuosiluokkakohtaiset kulttuurivierailut 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää 
osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

   

T1 opastaa oppilasta 
vahvistamaan taitoaan 
toimia rakentavasti 
erilaisissa 
viestintäympäristöissä ja 
ilmaisemaan mielipiteensä  

S1 Puheviestintätilanteissa 
toimiminen 

Oppilas esittää ajatuksiaan ja 
ilmaisee mielipiteensä itselleen 
tutuissa viestintäympäristöissä. 

T2  ohjata oppilasta 
huomaamaan omien 
kielellisten ja 
viestinnällisten 
valintojensa vaikutuksia ja 
huomioimaan toisten 
tarpeita 
ryhmäviestintätilanteissa   

S1 Toiminta 
vuorovaikutustilanteissa 

Oppilas hyödyntää äänenkäytön, 
viestien kohdentamisen ja 
kontaktinoton taitoja erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa, osaa 
muunnella viestintätapaansa 
tilanteen mukaan ja pyrkii 
ottamaan muiden näkökulmat 
huomioon.  

T3 ohjata oppilasta 
käyttämään luovuuttaan ja 
ilmaisemaan itseään 
monipuolisesti erilaisissa 
viestintä- ja 
esitystilanteissa, myös 
draaman avulla 

S1 Ilmaisukeinojen käyttö Oppilas osaa käyttää 
kokonaisilmaisun keinoja omien 
ideoidensa ja ajatustensa 
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa 
pitää lyhyen valmistellun 
puheenvuoron tai esityksen sekä 
osallistuu draamatoimintaan. 
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T4 kannustaa oppilasta 
kehittämään myönteistä 
viestijäkuvaa sekä halua 
ja kykyä toimia erilaisissa, 
myös monimediaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustaitojen 
kehittyminen 
 

Oppilas ottaa vastaan palautetta 
omasta toiminnastaan ja antaa 
palautetta muille. 

Tekstien tulkitseminen    

T5  ohjata oppilasta 
sujuvoittamaan 
lukutaitoaan ja 
käyttämään tekstin 
ymmärtämisen strategioita 
sekä tarkkailemaan ja 
arvioimaan omaa 
lukemistaan 

S2 Tekstinymmärtämisen 
perusstrategioiden 
hallinta  

Oppilas lukee sujuvasti 
monimuotoisia tekstejä ja 
käyttää tekstinymmärtämisen 
perusstrategioita sekä osaa 
tarkkailla ja arvioida omaa 
lukemistaan. 
 

T6  opastaa oppilasta 
kehittämään 
monimuotoisten tekstien 
erittelyn, arvioinnin ja 
tulkitsemisen taitoja ja 
laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan sekä 
edistämään  
ajattelutaitojaan 

S2 Tekstien erittely ja 
tulkinta 

Oppilas tunnistaa joitakin 
kertovien, kuvaavien, ohjaavien 
ja yksinkertaisten kantaa 
ottavien tekstien kielellisiä ja 
tekstuaalisia piirteitä. Oppilas 
osaa käyttää tekstien 
tulkintataitoja oman ajattelunsa 
sekä sana- ja käsitevarantonsa 
kehittämiseen.  

T7  ohjata oppilasta 
tiedonhankintaan, 
monipuolisten 
tiedonlähteiden käyttöön 
ja tiedon luotettavuuden 
arviointiin 

S2  Tiedonhankintataidot ja 
lähdekriittisyys  

Oppilas käyttää 
tiedonhankinnassaan mediaa ja 
eri tekstiympäristöjä sekä 
tilanteeseen sopivia strategioita 
ja osaa jossain määrin arvioida 
tietolähteiden luotettavuutta. 

T8  kannustaa oppilasta 
kehittämään 
kirjallisuudentuntemusta ja 
kiinnostustaan lapsille ja 
nuorille tarkoitettua 
kirjallisuutta, media- ja 
muita tekstejä kohtaan, 
luomalla mahdollisuuksia 
myönteisiin 
lukukokemuksiin ja 
elämyksiin, tiedonhalun 
tyydyttämiseen sekä 
lukukokemusten 
jakamiseen, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 

S2 Lapsille ja nuorille 
tarkoitetun 
kirjallisuuden ja tekstien 
tuntemus ja 
lukukokemusten 
jakaminen 

Oppilas tuntee jonkin verran 
lapsille ja nuorille suunnattua 
kirjallisuutta, media- ja muita 
tekstejä ja osaa jakaa 
kokemuksiaan, myös 
monimediaisessa ympäristössä. 

Tekstien tuottaminen    

T9 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan 
kokemuksiaan, 
ajatuksiaan ja 
mielipiteitään ja 
vahvistamaan myönteistä 
kuvaa itsestään tekstien 

S3 Kokemusten ja 
ajatusten ilmaiseminen  

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan 
ja ajatuksiaan monimuotoisten 
tekstien avulla. 
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tuottajana  

T10 kannustaa ja ohjata  
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja 
harjoittelemaan kertovien, 
kuvaavien, ohjaavien ja 
yksinkertaisten kantaa 
ottavien tekstien 
tuottamista, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 

S3 Oman ajattelun 
kielentäminen ja eri 
tekstilajien käyttö  

Oppilas osaa ohjatusti käyttää 
kertomiselle, kuvaamiselle ja 
yksinkertaiselle kantaaottavalle 
tekstille 
tyypillistä kieltä. 
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, 
jakaa sen kappaleisiin ja 
kiinnittää huomiota 
sananvalintoihin.  

T11 ohjata oppilasta 
edistämään 
käsinkirjoittamisen ja 
näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kirjoitetun 
kielen ja tekstien 
rakenteiden ja 
oikeinkirjoituksen hallintaa   

S3 Kirjoitustaito ja 
kirjoitetun kielen hallinta  

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja 
selkeästi käsin ja on omaksunut 
tarvittavia näppäintaitoja. 
Oppilas tuntee kirjoitetun kielen 
perusrakenteita ja 
oikeinkirjoituksen perusasioita ja 
käyttää niitä oman tekstinsä 
tuottamisessa.  

T12 kannustaa oppilasta 
kehittämään tekstin 
tuottamisen prosesseja ja 
taitoa arvioida omia 
tekstejä, tarjota 
mahdollisuuksia tekstien 
tuottamiseen yhdessä,  
rakentavan palautteen 
antamiseen ja saamiseen, 
ohjata ottamaan 
huomioon tekstin 
vastaanottaja sekä 
toimimaan eettisesti 
verkossa yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

S3 Tekstien rakentaminen 
ja eettinen viestintä 

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla 
tekstien tuottamisen 
perusvaiheita, osaa arvioida 
omia tekstejään ja tuottaa 
tekstejä vaiheittain yksin ja 
muiden kanssa sekä antaa ja 
vastaanottaa palautetta. 
Oppilas osaa merkitä lähteet 
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei 
saa esittää lainaamaansa tekstiä 
omanaan ja tietää verkossa 
toimimisen eettiset periaatteet.  

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin 
ymmärtäminen 

   

T13 ohjata oppilasta 
vahvistamaan 
kielitietoisuuttaan, 
innostaa häntä tutkimaan 
ja tarkkailemaan kieltä ja 
sen eri variantteja ja 
harjaannuttaa käyttämään 
käsitteitä, joiden avulla 
kielestä ja sen rakenteista 
puhutaan ja auttaa 
ymmärtämään kielellisten 
valintojen vaikutuksia 

S4 Kielen tarkastelun 
kehittyminen ja 
kielikäsitteiden hallinta 

Oppilas tekee havaintoja ja osaa 
kuvailla tekstien kielellisiä 
piirteitä ja käyttää oppimiaan 
käsitteitä puhuessaan ja 
kirjoittaessaan niistä. 
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T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan 
tekstivalikoimaansa ja 
lukemaan lapsille ja 
nuorille suunnattua 
kirjallisuutta sekä 
rohkaista 
lukuharrastukseen ja 
lukuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen 
käyttöön  

S4 Kirjallisuuden tuntemus Oppilas lukee sovitut lapsille ja 
nuorille suunnatut kirjat, 
keskustelee ja jakaa 
kokemuksiaan lukemistaan 
kirjoista.  
 

T15 tukea oppilasta 
kielellisen ja kulttuurisen 
identiteetin 
rakentamisessa ja ohjata 
arvostamaan eri 
kulttuureja ja kieliä sekä 
luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia media- ja 
kulttuuritarjontaan 
tutustumiseen sekä oman 
kulttuurin tuottamiseen 

S4 Kielitietoisuuden ja 
kulttuurin tuntemuksen 
kehittyminen 

Oppilas osaa kuvailla 
havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja 
eroja eri kielten ja kulttuurien 
välillä. Oppilas osaa kertoa 
itseään kiinnostavasta media- ja 
kulttuuritarjonnasta.  Oppilas 
osallistuu omien esitysten 
suunnitteluun ja esittämiseen. 

 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 
 
Oppimäärän erityinen tehtävä 
 
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja 
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen 
tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän 
oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi 
jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään 
monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja 
analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä 
vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan 
kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä. 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan 
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon 
elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden 
oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta 
rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja 
monimediaisessa yhteiskunnassa. 

 

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset 
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja 
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-
alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja 
kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. 
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Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen 
ajattelun kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, 
tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa 
arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 

 
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta 
opettavat opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. 
Koska opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän 
valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän 
mukaista opetusta. Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, 
jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen 
tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat: 
 

 oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon 
osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen 
kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä 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 osittain suomen kielen ja 
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan 
oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan 
suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä 
opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee 
osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat.  
Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen tavoitteiden 
asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä 
aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa 
hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon 
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä 
opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät 
edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 
 
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6 

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä 
luku- ja kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. 
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja 
tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden 
keinoja ja edetään laajempien tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen 
jakamiseen. 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden 
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja 
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään 
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oppilaiden itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä 
laajennetaan oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös 
koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne 
mahdollistavat yhdessä toimimisen ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen 
sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta eheytetään prosessinomaisen 
opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja draamataitoja syvennetään 
erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta yhdistetään muiden 
oppiaineiden opetukseen. 

 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon 
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan 
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja 
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan 
kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen 
strategioiden käyttöön sekä sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien 
vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden tekstien tuottamisen taitojen sekä 
oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. 
Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden ottamisessa, itselleen 
soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat 
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu. 

 
Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3-6 

 

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja 
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu 
monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja 
tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, 
kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista. 

 

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. 
Oppimista tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita 
autetaan tulemaan tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan 
ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota 
tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon. 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi 
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten 
opettaja käyttää valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta 
keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat 
työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

Opetuksen tavoitteet 
Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen, johon 
tavoite liittyy 
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan 
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L4 

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, 
opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan 

S1 L1; L2, L4 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-
sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja 
ottamaan huomioon myös muut osallistujat 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan 
tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden 
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä 

S2 L1, L4 

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja 
ymmärtämisstrategioita käyttäen 

S2 L2, L4 

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan 
sana- ja käsitevarantoaan 

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia 
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä 

S3 L1, L4, L5 

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa 
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä 
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita 

S3 L1, L2, L4 

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä 
kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta 

S3 L1, L2, L4 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan 
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja 
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia 

S4 L2, L4 

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja 
kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua 
kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston 
aktiiviseen käyttöön 

S4 L2 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön 
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -
kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään 
omaa kielirepertuaaria 

S4 L2, L4 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään 
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita 

S5 L1, L2, L7 

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri 
oppiaineissa 

S5 L4, L7 

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan 
itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen 
itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 L1, L6, L7 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa 
sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi 
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laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan 
monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden 
kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia 
eri vuosiluokille. 

 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, Vuosiluokka 3 
 
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
  
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien 
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. 
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan 
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja 
toisen puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta 
oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja 
kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 
 

 Kertominen: kuvasta, lyhyen tarinan, juonen, omasta elämästä kertominen 

 Mielipiteen ilmaisu: Mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen asioista 

 Kuvailu: henkilöiden ja paikkojen, tunnetilojen, kuvailtavien asioiden vertailu 

 Ajan ilmaiseminen: aikasanat, mennyt aika, nykyaika, tuleva aika 

 Fraasit eri tilanteissa kohteliaisuus, asiointi 

 Puhuminen: Ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto) 

 Kuunteleminen: mallintaminen kysyminen ja tarkentaminen, keskittyvä kuuntelu 

 Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: keskustelukäyttäytyminen 

 Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää 
Esim. ohjeen mukaan toimiminen, oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu, 
kuullunymmärtämisharjoitukset ja keskittymisharjoitukset. 

 Osallistuminen kulttuuritoimintaan: luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset, 
oppilaan oman kulttuurin juhlat 

 
S2 Tekstien tulkitseminen  
 
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista 
sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään 
tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan 
tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien 
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten 
erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon 
luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen 
pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan 
sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä 
eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. 
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, 
kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan 
havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa. 
 

 Lukeminen: oppilaan ikä- ja taitotason mukaiset tekstit 
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 Harjoitellaan luku- ja ymmärtämisstrategioita 

 Tekstilajit: tietotekstit esim. oppikirjoista, kaunokirjalliset tekstit, myös runot, 
mediatekstit, kuvan lukeminen 

 Kirjallisuuden peruskäsitteet: syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä, lisäksi 
miljöö (tapahtumapaikka ja -aika), tutustutaan runon käsitteistä ainakin säkeistöön 
ja säkeeseen 

 Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivit) 

 Sijamuodot: perusmuoto, tutustutaan partitiivin käyttöön, käyttö omistamisen ja 
paikan ilmaisemisessa 

 Verbien taipuminen, verbien taivuttaminen kieltomuodossa, persoonamuodot , 
aikamuotojen käyttö menneisyyden ja nykyisyyden ilmaisemisessa 

 Sana- ja käsitevaranto 

 
S3 Tekstien tuottaminen  
 
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja 
yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää 
sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin 
vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella. 
 

 Monimuotoiset tekstit 

 Kuvan ja tekstin yhdistäminen 

 Tuottaa selkeää ja luettavaa tekstiä myös käsinkirjoitettuna 

 
 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  
 
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden 
vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan 
sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan 
puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä 
säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen 
yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille 
suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä 
tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen 
lajeihin ja nykyperinteeseen. 
 

 Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella)  
Esim. tilannekohtainen vaihtelu, koululaisslangi, harrastusryhmien kieli, uutiskieli, 
opetusohjelmien kieli, puhekieli alueella 

 Oikeinkirjoitus: yhdyssanat; yhdysmerkin käyttö 

 Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivit) 

 Sijamuodot: perusmuoto, tutustutaan partitiivin käyttöön, käyttö omistamisen ja 
paikan ilmaisemisessa 

 Verbien taipuminen: verbien taivuttaminen kieltomuodossa, persoonamuodot, 
aikamuotojen käyttö menneisyyden ja nykyisyyden ilmaisemisessa 
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 Vierailut: kirjasto, luokkakirjasto, kirjailija, kirjavinkkaukset (myös oman 
äidinkielisistä kirjoista), elokuvat ja näytelmät, mediatekstit, e-kirjat, netin käyttö 
hakupalveluihin 

 Pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista, juhlat ja niihin liittyvät 
perinteet, koulun juhlat 

 
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena  
 
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja 
pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja 
kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten 
tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti 
tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 
 

 Lukeminen: Tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna ja omalla äidinkielellä 
lukeminen 

 Kirjoittaminen: Kuvat kirjoittamisen apuna (esim. storycubes, juonikortit), 
parityöskentely (esim. Trageton), tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen, 
Kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi 

 Kuunteleminen: Kuva+teksti+ääni esim. Papunetin sadut, parityöskentely: 
välikysymysten tekeminen ja vastaaminen, oppimisohjelmat: kuunteluharjoitukset, 
oman puheen äänitys ja kuuntelu 

 Puhuminen: mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat), kuvat 
kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit), parityöskentely, esim. 
piirrosohjeet, malla äidinkielellä luettujen tekstien ”suomentaminen, selittäminen”, 
vertaaminen suomen kieleen 

 
 
 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, Vuosiluokka 4 
 
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
 
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien 
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. 
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan 
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja 
toisen puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta 
oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja 
kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 
 

 Kertominen: kuvasta kertominen, tarinan ja juonen kertominen, omasta elämästä 
kertominen 

 Mielipiteen ilmaisu: mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen asioista, 
mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua luetuista ja kuulluista teksteistä 

 Kuvailu: henkilöiden ja paikkojen kuvailu, tunnetilojen kuvailu, kuvailtavien asioiden 
vertailu 
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 Ajan ilmaiseminen: aikasanat, mennyt aika, nykyaika, tuleva aika 

 Fraasit eri tilanteissa: kohteliaisuus, asiointi 

 Pyyntöjen ja käskyjen sävyerot eri vuorovaikutustilanteissa 

 Kokonaisilmaisu: puutteellisen kielitaidon paikkaaminen kokonaisilmaisun avulla 
Miten? (esim.) pantomiimi – ”siansaksa” – suomen kieli, lyhyen pantomiimiesityksen 
toistaminen, kerrontatuokiot, kuvakortit, draama, roolileikit, pelit, KiVaKoulu-
materiaali, mielipidegallupit, erilaisten opetusohjelmien hyödyntäminen 

 Puhuminen: ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto), intonaatio 

 Kuunteleminen: mallintaminen, kysyminen ja tarkentaminen, keskittyvä kuuntelu ja 
kuunnellun referointi suullisesti, puhumisen tehokeinot ymmärtämisen tukena (esim. 
toisto,painotukset, hidastukset, tauotukset, äänen voimakkuus) 
Miten? (esim.) ohjeen mukaan toimiminen, oman puheen nauhoittaminen ja 
kuuntelu, ääneen lukeminen, kuullunymmärtämisharjoitukset 

 Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: keskustelukäyttäytyminen, 
vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit) 

 Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää, 
vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit) 
Miten? (esim.) vuoropuhelut, roolileikit, pantomiimi, draama 

 Osallistuminen kulttuuritoimintaan: luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset, 
oppilaan oman kulttuurin juhlat 

 
S2 Tekstien tulkitseminen  
 
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista 
sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään 
tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan 
tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien 
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten 
erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon 
luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen 
pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan 
sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä 
eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.  
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, 
kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan 
havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa. 
 

 Lukeminen: oppilaan ikä- ja taitotason mukaiset tekstit, jatketaan lukustrategioiden 
harjoittelua 

 Tekstilajit: tietotekstit esim. oppi- ja tietokirjoista sekä internetistä, kaunokirjalliset 
tekstit, myös runot, mediatekstit ja kuvan lukeminen 

 Kirjallisuuden peruskäsitteet: syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä (juoni, 
päähenkilö, sivuhenkilö, taustahenkilö, miljöö analysoidaan henkilökuvia), , 
opiskellaan eri kertojatyypit ja opitaan tunnistamaan niitä teksteistä, syvennetään 
aiemmin opittuja runouden käsitteitä, lisäksi tutustutaan alkusointuun ja puhujaan 
Esim. omalle tasolle sopiva kirjallisuus, erilaiset oppimateriaalit, lehdet, 
verkkojulkaisut, opetusohjelmat, oppimispelit, e-kirjat 
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 Luku- ja ymmärtämisstrategiat: pystyy vastaamaan kysymyksiin, joihin löytyy suora 
vastaus tekstistä, harjoitellaan sellaisen tiedon etsimistä, joihin ei löydy suoraa 
vastausta tekstistä (kiertoilmaukset, synonyymit, toisin sanoin kertominen 

 Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivien lisäksi muutkin sanaluokat) 

 Sijamuodot : harjoitellaan sijamuotojen käyttöä 

 Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja, persoonamuodot , preesens ja 
imperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen imperfektin 
käyttöä 

 Sana- ja käsitevaranto oppiaineiden käsitteet ja sanat, synonyymit ja vastakohdat, 
harjoitellaan käsitehierarkioita 

 Sanavaraston puutteiden paikkaaminen päättelemällä (tutut sanat sekä lause- ja 
tekstiyhteys) 

 
S3 Tekstien tuottaminen  
 
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja 
yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää 
sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin 
vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella. 
 

 Monimuotoiset tekstit, kuvan ja tekstin yhdistäminen, tekstin muodon 
muokkaaminen (lisää/poista/siirrä/kuvan lisääminen), tekstin sisällön 
muokkaaminen palautteen perusteella, tekstin muokkaaminen omin sanoin 
(referointi ja tiivistäminen). tekijänoikeudet ja lähdekritiikki, tuottaa selkeää ja 
luettavaa tekstiä myös käsinkirjoitettuna 

 Esim.Esitelmät, posterit, esitysgrafiikan alkeet 

 
 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  
 
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden 
vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan 
sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan 
puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä 
säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen 
yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille 
suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä 
tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen 
lajeihin ja nykyperinteeseen. 
 

 Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella) 
Esim. tilannekohtainen vaihtelu, koululaisslangi, harrastusryhmien kieli, uutiskieli, 
opetusohjelmien kieli, puhekieli alueella 

 Oikeinkirjoitus: virke, lause, päälause ja sivulause, pilkku pää- ja sivulauseen 
välissä, suoran esityksen välimerkit 

 Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivien lisäksi muutkin sanaluokat) 

 Sijamuodot: harjoitellaan sijamuotojen käyttöä 

Sivu 557§ 1, SIVISTYS 21.6.2017 18:00 / Liite: Liite_1_luokat3-6



35 
 

 Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja persoonamuodot preesens ja 
imperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen imperfektin 
käyttöä Esimerkiksi kirjastovierailut, luokkakirjasto, kirjailijavierailut, kirjavinkkaukset 
(myös oman äidinkielisistä kirjoista), elokuvat ja näytelmät, mediatekstit, e-kirjat, 
netin käyttö hakupalveluihin, kirjaston hakupalvelut, pelit, leikit, lorut, sadut, laulut 
myös omasta kulttuurista, juhlat ja niihin liittyvät perinteet ja koulun juhlat 

 
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena  
 
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja 
pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja 
kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten 
tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti 
tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 
 

 Lukeminen: Tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna, sanojen ja 
käsitteiden ryhmittely, esim. miellekartat, omalla äidinkielellä lukeminen 

 Kirjoittaminen: Kuvat kirjoittamisen apuna (esim. storycubes, juonikortit) 
Parityöskentely (esim. Trageton), tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen, 
Kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi, 
prosessikirjoittaminen, ryhmitellyt sana- ja käsitelistat, esim. miellekartat 

 Kuunteleminen: Kuva+teksti+ääni esim. Papunetin sadut, parityöskentely: 
välikysymysten tekeminen ja vastaaminen, oppimisohjelma: kuunteluharjoitukset, 
oman puheen äänitys ja kuuntelu 

 Puhuminen: mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat), kuvat 
kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit) 

 parityöskentely, esim. piirrosohjeet, omalla äidinkielellä luettujen tekstien 
”suomentaminen, selittäminen”, vertaaminen suomen kieleen  
Esim. sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli, tekstien 
avaaminen mm. korostamalla tai alleviivaamalla, yhtäläisyyksiä omasta 
äidinkielessä ja suomen kielessä 

 Jokainen opettaja on omassa oppiaineessaan myös kielenopettaja. 

 Esim. Sanakirjojen käyttö; myös netin sanakirjat, sanalistat aihealueiden 
peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli 

 Nettietiketti 

 Yksityisyyden suoja 

 Tekijänoikeudet 

 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, Vuosiluokka 5 
 
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
 
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien 
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. 
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan 
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja 
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toisen puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta 
oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja 
kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 
 

 Kertominen: kuvasta kertominen, tarinan ja juonen kertominen, omasta elämästä 
kertominen 

 Mielipiteen ilmaisu: mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen asioista, 
mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua luetuista ja kuulluista teksteistä 

 Kuvailu: henkilöiden ja paikkojen kuvailu, tunnetilojen kuvailu, kuvailtavien asioiden 
vertailu 

 Ajan ilmaiseminen: aikasanat, mennyt aika, nykyaika, tuleva aika 

 Fraasit eri tilanteissa: kohteliaisuus, asiointi 

 Pyyntöjen ja käskyjen sävyerot eri vuorovaikutustilanteissa 

 Kokonaisilmaisu: puutteellisen kielitaidon paikkaaminen kokonaisilmaisun avulla 
Miten? (esim.) pantomiimi – ”siansaksa” – suomen kieli, lyhyen pantomiimiesityksen 
toistaminen, kerrontatuokiot, kuvakortit, draama, roolileikit, pelit, KiVa-
koulumateriaali, mielipidegallupit, erilaisten opetusohjelmien hyödyntäminen 

 Puhuminen: ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto), intonaatio 

 Kuunteleminen: mallintaminen, kysyminen ja tarkentaminen, keskittyvä kuuntelu ja 
kuunnellun referointi suullisesti, puhumisen tehokeinot ymmärtämisen tukena (esim. 
toisto, painotukset, hidastukset, tauotukset, äänen voimakkuus) 
Miten? (esim.) ohjeen mukaan toimiminen, oman puheen nauhoittaminen ja 
kuuntelu, ääneen lukeminen, kuullunymmärtämisharjoitukset 

 Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: keskustelukäyttäytyminen, 
vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit) 

 Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää, 
vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit) 
Miten? (esim.) vuoropuhelut, roolileikit, pantomiimi, draama 

 Osallistuminen kulttuuritoimintaan: luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset, 
oppilaan oman kulttuurin juhlat 

 
S2 Tekstien tulkitseminen  
 
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista 
sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään 
tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan 
tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien 
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten 
erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon 
luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen 
pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan 
sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä 
eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. 
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, 
kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan 
havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa. 
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 Luku- ja ymmärtämisstrategiat: pystyy vastaamaan kysymyksiin, joihin löytyy suora 
vastaus tekstistä, opitaan löytämään epäsuorasti kerrottu tieto (kiertoilmaukset, 
synonyymit, toisin sanoin kertominen), harjoitellaan päättelevää lukutaitoa 

 Mielipiteen paljastavat sanat ja arvottavat ilmaukset teksteissä 

 Lukutekniikan ja lukunopeuden harjoittelu 

 Lähdekritiikki 

 Tekstilajit: tietotekstit esim. oppi- ja tietokirjoista sekä internetistä, kaunokirjalliset 
tekstit, myös runot, mediatekstit ja kuvan lukeminen 

 Kirjallisuuden peruskäsitteet: syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä (juoni, 
päähenkilö, sivuhenkilö, taustahenkilö, miljöö analysoidaan henkilökuvia), , 
opiskellaan eri kertojatyypit ja opitaan tunnistamaan niitä teksteistä, syvennetään 
aiemmin opittuja runouden käsitteitä, lisäksi tutustutaan alkusointuun ja puhujaan 
Esim. omalle tasolle sopiva kirjallisuus, erilaiset oppimateriaalit, lehdet, 
verkkojulkaisut, opetusohjelmat, oppimispelit, e-kirjat 

 Kerrataan sanaluokat 

 Lauseen pääjäsenet 

 Sijamuodot harjoitellaan sijamuotojen käyttöä 

 Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja, persoonamuodot , preesens ja 
imperfekti myönteisenä ja kielteisenä , perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja 
niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen perfektin ja pluskvamperfektin 
käyttöä, pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään 

 Sana- ja käsitevaranto: oppiaineiden käsitteet ja sanat, synonyymit ja vastakohdat, 
harjoitellaan käsitehierarkioita 

 Sanavaraston puutteiden paikkaaminen päättelemällä (tutut sanat sekä lause- ja 
tekstiyhteys). 

 
 
 
 
S3 Tekstien tuottaminen  
 
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja 
yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää 
sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin 
vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella. 
 

 Monimuotoiset tekstit, kuvan ja tekstin yhdistäminen, tekstin muodon 
muokkaaminen (lisää/poista/siirrä/kuvan lisääminen), tekstin sisällön 
muokkaaminen palautteen perusteella, tekstin muokkaaminen omin sanoin 
(referointi ja tiivistäminen). tekijänoikeudet ja lähdekritiikki, tuottaa selkeää ja 
luettavaa tekstiä myös käsinkirjoitettuna 

 Esim. esitelmät, posterit, esitysgrafiikan alkeet 
 
 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
  
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden 
vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan 
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sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan 
puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä 
säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen 
yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille 
suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä 
tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen 
lajeihin ja nykyperinteeseen. 
 

 Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella) 
Esim. tilannekohtainen vaihtelu, koululaisslangi, harrastusryhmien kieli, uutiskieli, 
opetusohjelmien kieli, puhekieli alueella, somekieli 

 Oikeinkirjoitus: virke, lause, päälause ja sivulause, pilkku pää- ja sivulauseen 
välissä, suoran esityksen välimerkit 

 Sanaluokat 

 Sijamuodot: harjoitellaan sijamuotojen käyttöä 

 Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja persoonamuodot preesens ja 
imperfekti myönteisenä ja kielteisenä, perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja 
niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen ja pluskvamperfektin käyttöä, 
pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään 

 Lauseen pääjäsenet 

 Sanojen johtaminen: tutustutaan suomen kielen yleisimpiin johtimiin 

 Esimerkiksi kirjastovierailut, luokkakirjasto, kirjailijavierailut, kirjavinkkaukset (myös 
oman äidinkielisistä kirjoista), elokuvat ja näytelmät, mediatekstit, e-kirjat 

 netin käyttö hakupalveluihin, kirjaston hakupalvelut 

 Pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista, juhlat ja niihin liittyvät 
perinteet ja koulun juhlat 

 
 
 
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena  
 
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja 
pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja 
kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten 
tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti 
tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 
 

 Lukeminen:, Tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna, sanojen ja 
käsitteiden ryhmittely, esim. miellekartat, omalla äidinkielellä lukeminen 

 Kirjoittaminen: Kuvat kirjoittamisen apuna (esim. storycubes, juonikortit) 
Parityöskentely (esim. Trageton), tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen, 
Kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi, 
prosessikirjoittaminen, ryhmitellyt sana- ja käsitelistat, esim. miellekartat 

 Kuunteleminen: Kuva+teksti+ääni esim. Papunetin sadut, parityöskentely: 
välikysymysten tekeminen ja vastaaminen, oppimisohjelma: kuunteluharjoitukset, 
oman puheen äänitys ja kuuntelu 
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 Puhuminen: mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat), kuvat 
kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit) 

 parityöskentely, esim. piirrosohjeet, omalla äidinkielellä luettujen tekstien 
”suomentaminen, selittäminen”, vertaaminen suomen kieleen 
Esim. sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli, tekstien 
avaaminen mm. korostamalla tai alleviivaamalla, yhtäläisyyksiä omasta 
äidinkielessä ja suomen kielessä 

 Jokainen opettaja on omassa oppiaineessaan myös kielenopettaja. 
Esim. Sanakirjojen käyttö; myös netin sanakirjat, sanalistat aihealueiden 
peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli 

 Nettietiketti 

 Yksityisyyden suoja 

 Tekijänoikeudet 

 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, Vuosiluokka 6 
 
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
 
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien 
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. 
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan 
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja 
toisen puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta 
oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja 
kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 
 

 Kertominen: kuvasta kertominen, tarinan ja juonen kertominen, omasta elämästä 
kertominen, luetusta, nähdystä ja kuullusta kertominen 

 Mielipiteen ilmaisu: mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen ja 
ympäröivän yhteisön asioista, mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua luetuista ja 
kuulluista teksteistä, rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

 Kuvailu: henkilöiden ja paikkojen kuvailu, tunnetilojen kuvailu, kuvailtavien asioiden 
vertailu, abstraktien asioiden kuvailu 

 Ajan ilmaiseminen: aikasanat, mennyt aika, nykyaika, tuleva aika 

 Fraasit eri tilanteissa kohteliaisuus. asiointi 

 Pyyntöjen ja käskyjen sävyerot eri vuorovaikutustilanteissa 

 Kokonaisilmaisu: puutteellisen kielitaidon paikkaaminen kokonaisilmaisun avulla 

 Epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaaminen: suoran ja epäsuoran esityksen 
ero ja niiden käyttö eri kielenkäyttötilanteissa 
Esim. pantomiimi – ”siansaksa” – suomen kieli. lyhyen pantomiimiesityksen 
toistaminen, kerrontatuokiot, kuvakortit, draama, roolileikit, pelit, KiVa-
koulumateriaali, mielipidegallupit, erilaisten opetusohjelmien hyödyntäminen 

 Puhuminen: ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto), intonaatio, oikean äänteen 
ja sen keston vaikutus sanan ja lauseen merkitykseen 

 Kuunteleminen: mallintaminen, kysyminen ja tarkentaminen, keskittyvä kuuntelu ja 
kuunnellun referointi suullisesti, puhumisen tehokeinot ymmärtämisen tukena (esim. 
toisto, painotukset, hidastukset, tauotukset, äänen voimakkuus) 
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Esim. ohjeen mukaan toimiminen, oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu, 
ääneen lukeminen, kuullunymmärtämisharjoitukset, keskittymisharjoitukset 

 Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: keskustelukäyttäytyminen, 
vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit) 

 Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää, 
vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit) 
Esim. vuoropuhelut, roolileikit, pantomiimi, draama 

 Osallistuminen kulttuuritoimintaan: luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset, 
oppilaan oman kulttuurin juhlat 

 
S2 Tekstien tulkitseminen  
 
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista 
sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään 
tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan 
tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien 
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten 
erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon 
luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen 
pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan 
sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä 
eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.  
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, 
kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan 
havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa. 
 

 Lukeminen: oppilaan ikä- ja taitotason mukaiset tekstit, jatketaan lukustrategioiden 
harjoittelua, eläytyvä lukeminen ymmärtämisen tukena 

 Tekstilajit: tietotekstit esim. oppi- ja tietokirjoista sekä internetistä, kaunokirjalliset 
tekstit, myös runot ja draama, mediatekstit, kuvan lukeminen 

 Kirjallisuuden peruskäsitteet: syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä (juoni, 
päähenkilö, sivuhenkilö, taustahenkilö, miljöö, analysoidaan henkilökuvia) , 
kerrataan eri kertojatyypit ja tunnistetaan niitä teksteistä, opitaan 
kaunokirjallisuuden päälajit, syvennetään aiemmin opittuja runouden käsitteitä 

 Tutustutaan kirjallisuuden lajityyppeihin: fantasiakirjallisuus, jännityskirjallisuus, 
tieteiskirjallisuus 

 Tutustutaan tietokirjallisuuteen. 

 Kerronta selostus, kuvaus, dialogi 

 Kielen kuvallisuus: vertailu, kuvailevat sanat, esim. sananlaskujen ja aforismien 
avulla 
Esim. omalle tasolle sopiva kauno- ja tietokirjallisuus, erilaiset oppimateriaalit, 
lehdet, verkkojulkaisut, opetusohjelmat, oppimispelit, e-kirjat 

 Luku- ja ymmärtämisstrategiat: pystyy vastaamaan kysymyksiin, joihin löytyy suora 
vastaus tekstistä, opitaan löytämään epäsuorasti kerrottu tieto (kiertoilmaukset, 
synonyymit, toisin sanoin kertominen), harjoitellaan päättelevää lukutaitoa, opitaan 
tunnistamaan vaikuttamaan pyrkivän tekstin piirteitä 

 Mielipiteen paljastavat sanat ja arvottavat ilmaukset teksteissä 

 Lukutekniikan ja lukunopeuden harjoittelu 
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 Lähdekritiikki 

 Kerrataan sanaluokat 

 Lauseke ja lauseen pääjäsenet 

 Sijamuodot: harjoitellaan sijamuotojen käyttöä 

 Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja, persoonamuodot, preesens ja 
imperfekti myönteisenä ja kielteisenä , perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja 
niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen ja pluskvamperfektin käyttöä, 
pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään 

 Lauseenvastikkeet: harjoitellaan tunnistamaan lauseenvastikkeita tekstistä, ja 
opitaan, miksi ja mihin niitä käytetään 

 Sana- ja käsitevaranto: oppiaineiden käsitteet ja sanat, synonyymit ja vastakohdat, 
harjoitellaan käsitehierarkioita 

 Sanavaraston puutteiden paikkaaminen päättelemällä (tutut sanat sekä lause- ja 
tekstiyhteys). 

 
S3 Tekstien tuottaminen  
 
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja 
yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää 
sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin 
vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella. 
 

 Monimuotoiset tekstit: kuvan ja tekstin yhdistäminen, tekstin muodon 
muokkaaminen: alleviivauksen, kursivoinnin ja lihavoinnin tarkoituksenmukainen 
käyttö, tekstin sisällön muokkaaminen palautteen perusteella, tekstin 
muokkaaminen omin sanoin (referointi ja tiivistäminen) 

 Tekijänoikeudet ja lähdekritiikki 

 Tuottaa selkeää ja luettavaa tekstiä eri keinoin 

 Oppii tuottamaan monimuotoisia tekstejä ja valitsemaan tekstin tarkoitukseen 
sopivan rekisterin 

 Hyödynnetään oppilaille läheisiä, arjesta tuttuja tekstejä (tekstiviesti, sähköposti, 
some) 
Esim.esitelmät, posterit, esitysgrafiikan käytön harjoittelua, omat animaatiot, 
kuunnelmat ja videot 

 Prosessikirjoittaminen tvt:n avulla 

 Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  
 
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden 
vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.  
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. 
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä 
säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen 
yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille 
suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä 
tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen 
lajeihin ja nykyperinteeseen. 
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 Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella) 
Esim. tilannekohtainen vaihtelu, koululaisslangi, harrastusryhmien kieli, uutiskieli, 
opetusohjelmien kieli, tutustaan eri murteisiin, puhekieli alueella, some-kieli 

 Oikeinkirjoitus: virke, lause, päälause ja sivulause, pilkku pää- ja sivulauseen 
välissä, suoran esityksen välimerkit 

 Sanaluokat 

 Sijamuodot: harjoitellaan sijamuotojen käyttöä 

 Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja, persoonamuodot, preesens ja 
imperfekti myönteisenä ja kielteisenä, perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja 
niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen ja pluskvamperfektin käyttöä, 
pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään 

 Lauseen pääjäsenet 

 Sanojen johtaminen: Tutustutaan suomen kielen yleisimpiin johtimiin 
Esimerkiksi kirjastovierailut, luokkakirjasto, kirjailijavierailut, kirjavinkkaukset (myös 
oman äidinkielisistä kirjoista), elokuvat ja näytelmät, mediatekstit, e-kirjat 

 netin käyttö hakupalveluihin, kirjaston hakupalvelut 

 Pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista, juhlat ja niihin liittyvät 
perinteet ja koulun juhlat 

 
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena  
 
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja 
pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja 
kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten 
tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti 
tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 
 

 Lukeminen: Tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna, sanojen ja 
käsitteiden ryhmittely, esim. miellekartat, omalla äidinkielellä lukeminen 

 Kirjoittaminen: Kuvat kirjoittamisen apuna (esim. storycubes, juonikortit) 
Parityöskentely (esim. Trageton), tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen, 
Kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi, 
prosessikirjoittaminen, ryhmitellyt sana- ja käsitelistat, esim. miellekartat 

 Kuunteleminen: Kuva+teksti+ääni esim. Papunetin sadut, parityöskentely: 
välikysymysten tekeminen ja vastaaminen, oppimisohjelma: kuunteluharjoitukset, 
oman puheen äänitys ja kuuntelu 

 Puhuminen: mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat), kuvat 
kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit) 

 parityöskentely, esim. piirrosohjeet, omalla äidinkielellä luettujen tekstien 
”suomentaminen, selittäminen”, vertaaminen suomen kieleen  
Esim. sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli, tekstien 
avaaminen mm. korostamalla tai alleviivaamalla, yhtäläisyyksiä omasta 
äidinkielessä ja suomen kielessä 

 Jokainen opettaja on omassa oppiaineessaan myös kielenopettaja. 
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 Esim. Sanakirjojen käyttö; myös netin sanakirjat, sanalistat aihealueiden 
peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli 

 Nettietiketti 

 Yksityisyyden suoja 

 Tekijänoikeudet 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaa-

mista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

   

T1 ohjata oppilasta vah-
vistamaan 
ilmaisuvarantoaan ja tai-
toaan ilmaista 
mielipiteensä ja toimia 
rakentavasti koulun ja 
muun arjen vuorovaiku-
tustilanteissa  

S1 Vuorovaikutustaidot ja 
ilmaisuvaranto  

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaiku-
tustilanteisiin käyttäen 
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja 
työskentelee erilaisten aihepiirien ja 
tekstien pohjalta. 
 
 

T2 innostaa oppilasta 
vahvistamaan kasvokkai-
sen vuorovaikutuksen, 
opetuspuheen ja kuultu-
jen tekstien kuuntelu- ja 
ymmärtämistaitojaan 

S1 Tekstien ymmärtämi-
nen ja 
vuorovaikutuksessa 
toimiminen 

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja 
muuta kuulemaansa, kun tilanne tai aihe 
on ennestään tuttu tai ymmärtämistä 
tuetaan. 
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa. 

T3 ohjata oppilasta il-
maisemaan itseään 
monipuolisesti sanallisia 
ja ei-sanallisia ilmaisu-
keinoja käyttäen sekä 
käyttämään luovuuttaan 
ja ottamaan huomioon 
myös muut osallistujat 

S1 Ilmaisu vuorovaikutusti-
lanteissa 

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun 
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon 
puhekumppaninsa.  
 
 

Tekstien tulkitseminen    

T4 ohjata oppilasta suju-
voittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tietoaan 
tekstilajeista tekstien 
erittelemisessä ja tiedon 
luotettavuuden arvioin-
nissa itsenäisesti ja 
ryhmässä  

S2 Lukutaidon sujuvuus ja 
tekstilajitaidot tekstin 
tulkinnassa 

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia 
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen, 
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoit-
telee käyttämään tietoa 
tekstilajipiirteistä tekstien tulkinnassa ja 
arvioinnissa. 

T5 kannustaa oppilasta 
kehittämään taitoaan 
tulkita puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä 
erilaisissa tilanteissa tar-
koituksenmukaisia luku- 
ja ymmärtämisstrategioi-

S2 Tekstien tulkinta 
 

Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttöti-
lanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä.   
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ta käyttäen 

T6 ohjata oppilasta päät-
televään tekstien 
tulkintaan sekä laajen-
tamaan sana- ja 
käsitevarantoaan  

S2 Sana- ja käsitevarannon 
laajentuminen, päätte-
levä tekstien tulkinta 
 
 

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja kä-
sitevarannon sekä tunnistaa tekstistä 
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä. 

Tekstien tuottaminen    

T7 innostaa oppilasta 
edistämään käsinkirjoit-
tamisen ja 
näppäintaitojen sujuvoi-
tumista ja tuottamaan 
arjessa ja koulussa tarvit-
tavia monimuotoisia 
tekstejä yksin ja ryhmäs-
sä 

S3 Tekstilajitaidot tekstin 
tuottamisessa, käsinkir-
joittaminen ja 
näppäintaidot 
 
 

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomi-
selle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle 
kantaaottavalle tekstille 
tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa 
suomea käsin ja hän on omaksunut tar-
vittavia näppäintaitoja. 

T8 auttaa oppilasta sy-
ventämään taitoaan 
tuottaa tekstejä itsenäi-
sesti ja ryhmässä sekä 
käyttämään monipuoli-
sesti niissä tarvittavaa 
sanastoa ja kieliopillisia 
rakenteita 

S3 Tekstien tuottaminen 
 
 

Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja 
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tunte-
musta. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, 
jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huo-
miota sananvalintoihin. 

T9 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan ja 
arvioimaan omia tekste-
jään sekä kehittämään 
taitoa antaa ja vastaan-
ottaa palautetta 

S3 Tekstien arviointi sekä 
palautteen antaminen 
ja vastaanottaminen 
 
 

Oppilas osaa arvioida tuottamiaan teks-
tejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana 
sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautet-
ta. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtämi-
nen 

   

T10 ohjata oppilasta 
vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan ja 
havainnoimaan kielen-
käytön tilanteista 
vaihtelua, eri kielten piir-
teitä ja puhutun ja 
kirjoitetun suomen 
säännönmukaisuuksia 

S4 Kielten ja kielenkäytön 
piirteiden havainnointi 
ja vertailu 
 
 

Oppilas tunnistaa kielen rakenteen sään-
nönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan 
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, 
miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteis-
sa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
ympäristönsä kielistä ja murteista. 
 

T11 innostaa oppilasta 
tutustumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen ja 
kulttuuriin ja kannustaa 
lukemaan lapsille ja nuo-
rille suunnattua 
kirjallisuutta sekä roh-
kaista lukuelämysten 
jakamiseen ja kirjaston 
aktiiviseen käyttöön 

S4 Kirjallisuuden ja kult-
tuurin tuntemus 
 

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjalli-
suutta ja pystyy kertomaan ajatuksiaan 
lukemastaan ja muusta lasten- ja nuor-
tenkulttuurista. 
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T12 ohjata oppilasta ha-
vainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kult-
tuurista 
monimuotoisuutta sekä 
tukea oppilaan monikie-
listä ja -kulttuurista 
identiteettiä ja rohkaista 
hyödyntämään ja kehit-
tämään omaa 
kielirepertuaaria 

S4 Kielellisen ja kulttuuri-
sen monimuotoisuuden 
havainnointi  

Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympä-
ristönsä monikielisyyttä sekä kulttuurista 
monimuotoisuutta. 

Kielen käyttö kaiken op-
pimisen tukena 

   

T13 innostaa oppilasta 
vahvistamaan myönteis-
tä käsitystä itsestään 
kielenkäyttäjänä ja kie-
lenoppijana sekä 
asettamaan oppimista-
voitteita 

S5 Oppimistavoitteiden 
asettaminen 

Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen 
oppimistavoitteita. 

T 14 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten kieltä 
käytetään eri oppiaineis-
sa 

S5 Eri oppiaineiden kielen 
havainnointi 

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden 
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, 
millaisista osista tekstit rakentuvat.  
 

T 15 kannustaa oppilasta 
kehittämään tietojaan ja 
kielellisiä keinojaan itse-
ohjautuvaan 
työskentelyyn, tiedonha-
kuun ja tiedon 
jäsentämiseen itsenäi-
sesti ja ryhmässä 

S5 Tekstin rakentaminen ja 
tiedonhaku 

Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiris-
tä hankkimansa tiedon pohjalta 
jäsennellyn suullisen tai kirjallisen tekstin 
itsenäisesti tai ryhmässä. Oppilas osaa 
ohjatusti valita tilanteeseen ja aiheeseen 
sopivan tavan hankkia tietoa. 
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14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 

RUOTSI B1-oppimäärä 
 

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä vuosiluokilla 3-6 

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa 
muussa kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-
kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimäärä. 
 
 
Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja 
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä 
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja 
draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä 
myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. 
Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta 
oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat 
tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden 
avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 
Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 
 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosi-luokilla 3-6 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu 
tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita 
koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan 
tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin 
edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 
 
 
Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 
 
Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille 
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa 
mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä 
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa 
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden 
osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 
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Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja 
käyttää ruotsin kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa 
edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja 
vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. 
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu 
Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 
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Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

 

Opetuksen tavoitteet 
Tavoitteisiin 
liittyvät sisältö-
alueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

  

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien 
osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta 

S1 L1, L2, L4 

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan 
kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen 
kieleen 

S1 L2 

Kieltenopiskelutaidot   

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä 
taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä ottamaan vastuuta 
opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan 

S2 L1, L5, L3 

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä 
osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon 
karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen 
löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella 

S2 L3, L5 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti 
suullisia viestintätilanteita 

S3 L4 

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille 
saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja 
pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta 

S3 L4 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden 
ilmauksia 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden 
avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta 
puheesta tai kirjoitetusta tekstistä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja 
kirjoittamista 

S3 L4 
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Ruotsin kieli, B1-oppimäärä, Vuosiluokka 6 
 
Ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 3-6 
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  
 
Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä 
yhtäläisyyksiä ja eroja.  
 

 vertaillaan ruotsia oppilaiden jo osaamiin englantiin ja suomeen sekä mahdollisiin 
muihin äidinkieliin 

 tutustutetaan oppilaita suomenruotsalaisuuteen esimerkiksi ajankohtaisten 
julkisuuden henkilöiden ja kulttuurin kautta 

 konkreettisilla keinoilla tuodaan ruotsi Suomessa näkyväksi oppilaille (esim. 
maitopurkki, lehdet, mainokset, mediat) 
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S2 Kielenopiskelutaidot  
 
Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin taitoa 
tarvitaan ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy 
erilaisissa arkisissa yhteyksissä. 
 

 ohjataan oppilasta opiskelemaan vierasta kieltä ja löytämään oma opiskelutyylinsä 
ja tapa oppia parhaiten 

 autetaan oppilasta huomaamaan ruotsin kielen käyttömahdollisuuksia omassa 
elämässä nyt ja tulevaisuudessa 

 oppilas tutustuu sähköisiin oppimateriaaleihin ja harjoittelee niiden käyttämistä 

 kannustetaan oppilasta käyttämään rajattuakin kielitaitoa rohkeasti sekä suullisesti 
että kirjallisesti 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä  
 
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, 
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia 
kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat 
foneettiset merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia 
vuorovaikutustilanteita. 
 

 runsas toisto ja ääntämisen harjoittelu 

 toiminnallisuus, pelit, leikit, musiikki, draama 

 suullistaminen 

 toisten huomioon ottaminen ja taito toimia vuorovaikutuksessa 

 vastuun ottaminen sekä omasta että pari- tai ryhmätyöskentelystä 

 aihepiirit ja rakenteet: omasta itsestä ja lähipiiristä kertominen, perusrakenteiden 
harjoittelua 

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-

nallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninai-
suuteen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 Auttaa oppilasta jäsentämään 
käsitystään kaikkien osaamiensa 
kielten keskinäisistä suhteista  

S1 Kielten keskinäissuh-
teiden 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata, mihin kieli-
kuntiin hänen osaamansa ja 
opiskelemansa kielet kuuluvat. 

T2 tutustuttaa 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    

T3 ohjata oppilasta harjaannut-
tamaan viestinnällisiä taitojaan 
sallivassa opiskeluilmapiirissä ja 

S2 Toiminta opiskeluti-
lanteessa 

Oppilas harjaannuttaa ruotsin 
taitoaan ryhmässä myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen, 
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tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä ottamaan vastuuta 
opiskelustaan ja arvioimaan 
osaamistaan 

huolehtii kotitehtävistään sekä 
osallistuu ryhmän työskentelyyn 
myönteisellä tavalla. Oppilas 
osaa arvioida ruotsin taitonsa 
kehittymistä suhteellisen realisti-
sesti. 

T4 rohkaista oppilaita näkemään 
ruotsin taito tärkeänä osana elin-
ikäistä oppimista ja oman 
kielivarannon karttumista ja roh-
kaista ruotsinkielisten 
oppimisympäristöjen löytämi-
seen ja hyödyntämiseen myös 
koulun ulkopuolella  

S2 Ruotsin kielen käyttö-
alueiden ja –
mahdollisuuksien tun-
nistaminen omassa 
elämässä 

Oppilas osaa mainita joitakin 
ruotsin kielen käyttöalueita ja -
mahdollisuuksia. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso: A1.2 

T5 ohjata oppilasta harjoittele-
maan erilaisia, erityisesti suullisia 
viestintätilanteita 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy satunnaisesti 
yleisimmin toistuvista, rutiinin-
omaisista viestintätilanteista 
tukeutuen vielä enimmäkseen 
viestintäkumppaniin.   

T6 rohkaista oppilasta käyttä-
mään viestinsä perille saamiseksi 
monenlaisia, myös ei-kielellisiä 
keinoja ja pyytämään tarvittaessa 
toistoa ja hidastusta 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas tukeutuu viestinnässään 
kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja 
ilmauksiin. Oppilas tarvitsee pal-
jon apukeinoja ja osaa pyytää 
toistamista tai hidastamista. 

T7 ohjata oppilasta harjoittele-
maan erilaisia kohteliaisuuden 
ilmauksia 

S3 Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus 

Oppilas osaa käyttää muutamia 
kaikkein yleisimpiä kielelle omi-
naisia kohteliaisuuden ilmauksia 
rutiininomaisissa sosiaalisissa 
kontakteissa.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä 

  Taitotaso A1.2 

T8 rohkaista oppilasta ottamaan 
selvää tilanneyhteyden avulla 
helposti ennakoitavasta ja ikäta-
solleen sopivasta puheesta tai 
kirjoitetusta tekstistä 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää harjoiteltua, 
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisäl-
tävää muutaman sanan mittaista 
kirjoitettua tekstiä ja hidasta pu-
hetta. Oppilas tunnistaa tekstistä 
yksittäisiä tietoja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa 
tekstejä 

  Taitotaso A1.1 

T9 tarjota oppilaalle runsaasti ti-
laisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa hyvin pienimuotoista pu-
humista ja kirjoittamista 

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas osaa ilmaista itseään pu-
heessa hyvin suppeasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja 
vakioilmaisuja. Oppilas ääntää 
joitakin harjoiteltuja ilmauksia 
ymmärrettävästi. Oppilas osaa 
kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja 
ja sanontoja. 
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14.4.3 VIERAAT KIELET 

ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ 
 
Oppiaineen tehtävä 
 
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja 
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. 
Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja 
arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja 
tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle 
ja luovuudelle. 

 

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään 
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa 
ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-
arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla 
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia 
valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia 
aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

 

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa 
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen 
ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia 
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista 
ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja 
aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. 

 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä 
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan 
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai 
kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä. 

 

 

Englannin A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6 

Vuosiluokilla 3 – 5 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään yhdessä 
muussa kielessä: yhteisessä A1-kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-
kielen valinnainen oppimäärä. Vuosiluokalla 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi 
opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yhteisessä A1-kielessä ja mahdollisesti 
myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimäärä. 

 

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden 
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa 
ja sisältöjä valittaessa. 
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Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 3-6 

 

Opettaja luo oppimistilanteesta turvallisen ja opettaja on kannustava, jolloin oppilas 
uskaltautuu käyttämään kieltä. Hyvän työrauhan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen on 
tärkeää. Oppilaiden koulun ulkopuolella hankittua osaamista hyödynnetään 
oppimistilanteissa. Oppimisympäristöstä pyritään luomaan virikkeitä antava ja innostava. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

Opettaja havainnoi tarkasti oppilaiden taitotasoa ja opetusmateriaaleja eriytetään heti kun 
siihen havaitaan olevan tarvetta. Oppilaita ohjataan ja harjoitetaan vieraiden kielten 
oppimistekniikoissa. Oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus täydentää suorituksiaan 
suullisesti tai muulla sovitulla tavalla.  

 
Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla  
3-6 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi 
omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla 
on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset 
lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista 
kielisalkkua. 

 

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista 
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-
oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on 
keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin 
ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon 
kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

Opetuksen tavoitteet 
Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja 
maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä 
englannin asema globaalin viestinnän kielenä 

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja 
kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista 
moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia 
ennakko-oletuksia 

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja 
erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen 

S1 L1, L2 
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päättelykyvyn kehittymistä 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on 
saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa 
oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan 
sopivaa aineistoa 

S1 L2, L3 

Kielenopiskelutaidot 

Opetuksen tavoitteet 
Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä oppiminen 

S2 L1, L3 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan 
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä 
sopivat hänelle parhaiten 

S2 L1, L4, L5, L6 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

Opetuksen tavoitteet 
Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta 
aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten 
viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista 
huolimatta 

S3 L2, L4, L5, L7 

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta 
käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja 

S3 L4 

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta 
tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia 
sosiaalisia tilanteita 

S3 L2, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

Opetuksen tavoitteet 
Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan 
monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien 
parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

Opetuksen tavoitteet  
Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja 
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen 
perussääntöihin 

S3 L3, L4, L5, L7 

 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 3-6 

 
Englanti, A-oppimäärä, Vuosiluokka 3 
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  
 
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. 
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin 
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä 
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään 
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa 
kieltä vain vähän. 
 

 pohditaan oman kielen ja englannin kielen eroja 

 tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin ja pohditaan, miten se eroaa omasta 
kulttuurista 
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 tutustutaan sähköisen materiaalin avulla englanninkieliseen aineistoon 
mahdollisuuksien mukaan 

 tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin sekä englannin levinneisyyteen 

 vertaillaan omaa ja englanninkielistä kulttuuria 

 oppilasta ohjataan suhtautumaan arvostavasti muihin kielen puhujiin ja kulttuureihin 
vuorovaikutustilanteissa 

 tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen 

 pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän 

 pohditaan puhutun ja kirjoitetun englannin eroja 

 korostetaan suullista kielitaitoa ja vuorovaikutusta: oppilas tutustuu minimipareihin 
(goat - coat), harjoittelee englannin perusäänteitä ja varmistuu niiden 
tunnistamisessa ja opettelee aktiivisesti niiden tuottamista 

 vertaillaan suomen ja englannin kielen äänteitä ja sanojen erilaisuutta ja 
samankaltaisuutta 

 tutustutaan englanninkielisiin aineistoihin (esim. kirjat, lehdet, sähköinen materiaali) 

 
S2 Kielenopiskelutaidot  
 
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta 
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja 
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman 
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa 
esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. 
 

 autetaan oppilasta luomaan itsestään myönteinen kuva englannin oppijana 

 kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja ja vertaisarviointia 

 oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava 

 harjoitellaan omaa tapaa oppia 

 harjoitellaan kielenkäytöntaitoja 

 opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan 
palautetta ja ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja opiskeluvälineistä 

 harjoitellaan ja rohkaistutaan käyttämään kielitaitoa sekä suullisesti että kirjallisesti 

 kiinnitetään huomiota puhutun ja kirjoitetun kielen eroavaisuuksiin 

 lukuläksyn tekeminen - kuuntelu, tulkinta, ääneen lukeminen 

 sanaston opiskelu - muistaminen, ääntäminen ja kirjoittaminen, sanakokeisiin 
harjoittelu 

 kokeisiin harjoittelu 

 kuullun ymmärtämisen harjoittelu 

 harjoitellaan tavoitteellista oppimista 

 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä  
 
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista 
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-
ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan 
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen 
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elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja 
maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun 
pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten 
tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. 
Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan 
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. 
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema 
globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä 
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan 
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä. 
 

 painotetaan suullista kielitaitoa ja kuuntelua, rohkaistaan oppilasta kielen suulliseen 
tuottamiseen 

 tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita 

 oppilas ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä 

 tutustutaan englannin kielen perusrakenteisiin leikkien ja toiminnallisuuden kautta 

 tutustutaan eri sanastoihin. Esim. perhe, koulu, harrastukset, leikkien ja 
toiminnallisuuden kautta 

3. ja 4. vuosiluokalla opeteltavat keskeiset rakenteet: 

 persoonapronominien perus- ja omistuspronominit 

 tavallisimpia verbejä, substantiiveja ja adjektiiveja aihepiireihin liittyen 

 be-, have – ja can- verbit 

 lukusanoja ja substantiivien yksikkö- ja monikkomuotoja 

 tutustuminen paikan ja ajan prepositioihin 

 tavallisimpia sanontoja ja kysymyksiä esim. tervehdyksiä, nimen ja iän kysyminen ja 
kertominen 

 päälauseita ja kysymyslauseita 

 tavallisimpia verbejä, substantiiveja ja adjektiiveja aihepiireihin liittyen 

 yleispreesensiin ja kestopreesensiin tutustuminen 

 do- apuverbiin tutustuminen 

 kellonaikoja 

 s-genetiivi 

 there is, there are alustavasti 

 
Englanti, A-oppimäärä, Vuosiluokka 4 
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  
 
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. 
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin 
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä 
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään 
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa 
kieltä vain vähän. 
 

 pohditaan oman kielen ja englannin kielen eroja 

 tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin ja pohditaan, miten se eroaa omasta 
kulttuurista 
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 tutustutaan mahdollisuuksien mukaan sähköisen materiaalin avulla 
englanninkieliseen aineistoon 

 tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin sekä englannin levinneisyyteen 

 vertaillaan omaa ja englanninkielistä kulttuuria 

 oppilasta ohjataan suhtautumaan arvostavasti muihin kielen puhujiin ja kulttuureihin 
vuorovaikutustilanteissa 

 tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen 

 pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän 

 pohditaan puhutun ja kirjoitetun englannin eroja 

 korostetaan suullista kielitaitoa ja vuorovaikutusta: oppilas tutustuu minimipareihin 
(goat -coat), harjoittelee englannin perusäänteitä ja varmistuu niiden 
tunnistamisessa ja opettelee aktiivisesti niiden tuottamista 

 jatketaan suomen ja englannin kielen eroavaisuuksien havainnointia 

 tutustutaan englanninkielisiin aineistoihin (esim. kirjat, lehdet, sähköinen materiaali) 

 
S2 Kielenopiskelutaidot  
 
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta 
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja 
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman 
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa 
esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. 
 

 autetaan oppilasta luomaan itsestään myönteinen kuva englannin oppijana 

 kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja 

 oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava 

 harjoitellaan omaa tapaa oppia 

 harjoitellaan kielenkäytöntaitoja 

 opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan 
palautetta ja ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja opiskeluvälineistä 

 harjoitellaan ja rohkaistutaan käyttämään kielitaitoa sekä suullisesti että kirjallisesti 

 kiinnitetään huomiota puhutun ja kirjoitetun kielen eroavaisuuksiin 

 lukuläksyn tekeminen - kuuntelu, tulkinta, ääneen lukeminen 

 sanaston opiskelu - muistaminen, ääntäminen ja kirjoittaminen, sanakokeisiin 
harjoittelu 

 kokeisiin harjoittelu 

 kuullunymmärtämisen harjoittelu 

 kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja ja vertaisarviointia 

 harjoitellaan tavoitteellista oppimista 

 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä  
 
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista 
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-
ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan 
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen 
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elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja 
maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun 
pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten 
tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. 
Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan 
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. 
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema 
globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä 
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan 
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.  
 

 painotetaan suullista kielitaitoa ja kuuntelua, rohkaistaan oppilasta kielen suulliseen 
tuottamiseen 

 tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita 

 oppilas ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä 

 tutustutaan englannin kielen perusrakenteisiin leikkien ja toiminnallisuuden kautta 

 tutustutaan eri sanastoihin. Esim. perhe, koulu, harrastukset, leikkien ja 
toiminnallisuuden kautta 

3. ja 4. vuosiluokalla opeteltavat keskeiset rakenteet: 

 persoonapronominien perus- ja omistuspronominit 

 tavallisimpia verbejä, substantiiveja ja adjektiiveja aihepiireihin liittyen 

 be-, have – ja can- verbit 

 lukusanoja ja substantiivien yksikkö- ja monikkomuotoja 

 tutustuminen paikan ja ajan prepositioihin 

 tavallisimpia sanontoja ja kysymyksiä esim. tervehdyksiä, nimen ja iän kysyminen ja 
kertominen 

 päälauseita ja kysymyslauseita 

 tavallisimpia verbejä, substantiiveja ja adjektiiveja aihepiireihin liittyen 

 yleispreesensiin ja kestopreesensiin tutustuminen 

 do- apuverbiin tutustuminen 

 kellonaikoja 

 s-genetiivi 

 there is, there are alustavasti 

 
Englanti, A-oppimäärä, Vuosiluokka 5 
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. 
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin 
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä 
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään 
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa 
kieltä vain vähän. 

 

 laajennetaan tietoa englannin kielen levinneisyydestä ja opitaan tiedostamaan, että 
englantia puhutaan eri tavalla eri puolilla maailmaa 

 opitaan tiedostamaan, että englantia puhutaan eri tavalla eri puolilla maailmaa 
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 harjoitellaan erilaisia viestinnällisiä tilanteita ja niissä selviytymistä käyttämällä 
kiertoilmaisuja puutteellisen kielitaidon korvaamiseksi 

 hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa 
tutustuttaessa kielten ja kulttuurien moninaisuuteen ja levinneisyyteen sekä 
harjoitellaan kriittistä tiedonhakua 

 vertaillaan omaa ja englanninkielistä kulttuuria 

 oppilasta ohjataan suhtautumaan arvostavasti muihin kielen puhujiin ja kulttuureihin 
vuorovaikutustilanteissa 

 kirjallisen materiaalin ymmärtämisen ja oman kirjallisen tuottamisen osuus kasvaa 

 harjoitellaan oman oppimisen kannalta olennaisten aineistojen etsimistä ja valintaa 

 jatketaan suomen ja englannin yhtäläisyyksien ja erojen tutkimista 

 
S2 Kielenopiskelutaidot 
 

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta 
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja 
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman 
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa 
esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. 

 

 vahvistetaan oppilaan itsestään luomaa myönteistä kuvaa englannin oppijana 

 oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava 

 harjoitellaan omaa tapaa oppia ja rohkaistaan oppilasta kokeilemaan ja löytämään 
itselleen sopivia tapoja ja menetelmiä kielen oppimiseen 

 lisätään opiskelijan vastuuta opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa 

 kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja, tavoitteen asettelua ja vertaisarviointia 

 opetellaan yhteistoimintaa, antamaan ja ottamaan palautetta vastaan 

 kannustetaan ja rohkaistaan oppilasta käyttämään kielellistä päättelykykyään sekä 
omaa kielitaitoaan monipuolisesti 

 rohkaistaan oppilasta käyttämään kielitaitoaan myös vapaa-aikanaan sekä myös 
muiden oppiaineiden tuotoksissa 

 harjoitellaan kielenrakenteiden opiskelutaitoja 

 kannustetaan oppilasta ymmärtämään englannin kielen taidon tärkeys ja merkitys 
elämässä 

 rohkaistaan oppilasta kokeilemaan ja löytämään itselleen sopivia tapoja ja 
menetelmiä kielen oppimiseen 

 sanaston opiskelua monipuolisin keinoin ja menetelmin 

 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä  
 
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista 
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-
ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan 
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen 
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja 
maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun 
pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten 
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tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. 
Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan 
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. 
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema 
globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä 
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan 
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.  
 

 vahvistetaan oppilaan suullista kielitaitoa, lisätään kirjallisen tuottamisen osuutta ja 
rohkaistaan ko. taitojen kehittämiseen 

 tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita 

 vahvistetaan luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja 

 hyödynnetään TVT:aa etsittäessä materiaalia ja tuotettaessa tekstejä 

 vahvistetaan englannin kielen perusrakenteita toiminnallisuuden ja kirjallisen 
tuottamisen kautta 

5. ja 6. vuosiluokilla opeteltavat keskeiset rakenteet: 

 edellisten vuosien aihepiirien ja rakenteiden kertaaminen ja syventäminen 

 tavallisimpia verbejä, substantiiveja, adjektiiveja ja adverbejä aihepiireihin liittyen 

 järjestysluvut ja päivämäärät 

 adjektiivien vertailua 

 persoonapronominien omistus- ja objektimuodot 

 tutustuminen muihin pronomineihin 

 imperfekti ja tutustuminen futuuriin 

 paikan ja ajan prepositioiden käytön syventäminen 

 artikkelien käytön syventäminen 

 of- genetiivi 

 pää- ja kysymyslauseiden käytön syventäminen, esim. SPOTPA- 
sanajärjestyssääntö 

 
Englanti, A-oppimäärä, Vuosiluokka 6 
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  
 
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. 
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin 
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä 
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään 
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa 
kieltä vain vähän. 
 

 syvennetään oppilaiden tietoisuutta englannin kielen eri murteista ja kielialueista 

 harjoitellaan erilaisia viestinnällisiä tilanteita ja niissä selviytymistä käyttämällä 
kiertoilmaisuja puutteellisen kielitaidon korvaamiseksi 

 hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tutustuttaessa kielten ja kulttuurien 
moninaisuuteen ja levinneisyyteen sekä harjoitellaan kriittistä tiedonhakua 

 ohjataan oppilasta kriittiseen tiedonhakuun 

 vertaillaan omaa ja englanninkielistä kulttuuria 
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 oppilasta ohjataan suhtautumaan arvostavasti muihin kielen puhujiin ja kulttuureihin 
vuorovaikutustilanteissa 

 kirjallisen materiaalin ymmärtämisen ja oman kirjallisen tuottamisen taitoa 
syvenneteään 

 harjoitellaan edelleen oman oppimisen kannalta olennaisten aineistojen etsimistä ja 
valintaa 

 jatketaan suomen ja englannin yhtäläisyyksien ja erojen tutkimista 

 
S2 Kielenopiskelutaidot  
 
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta 
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja 
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman 
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa 
esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. 
 

 vahvistetaan oppilaan itsestään luomaa myönteistä kuvaa englannin oppijana 

 oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava 

 harjoitellaan omaa tapaa oppia ja rohkaistaan oppilasta kokeilemaan ja löytämään 
sopivia tapoja ja menetelmiä kilen oppimiseen 

 lisätään opiskelijan vastuuta opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa 

 hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa 
tutustuttaessa kielten ja kulttuurien moninaisuuteen ja levinneisyyteen 

 kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja, tavoitteen asettelua ja vertaisarviointia 

 opetellaan yhteistoimintaa, antamaan ja ottamaan palautetta vastaan 

 kannustetaan ja rohkaistaan oppilasta käyttämään kielellistä päättelykykyään sekä 
omaa kielitaitoaan monipuolisesti 

 rohkaistaan oppilasta käyttämään kielitaitoaan myös vapaa-aikanaan 

 harjoitellaan kielenrakenteiden opiskelutaitoja 

 kannustetaan oppilasta ymmärtämään englannin kielen taidon tärkeys ja merkitys 
elämässä 

 rohkaistaan oppilasta kokeilemaan ja löytämään itselleen sopivia tapoja ja 
menetelmiä kielen oppimiseen 

 sanaston opiskelua monipuolisin keinoin ja menetelmin 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä  
 
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista 
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-
ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan 
aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen 
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja 
maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun 
pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten 
tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. 
Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan 
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. 
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Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema 
globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä 
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan 
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä. 
 

 vahvistetaan oppilaan suullista kielitaitoa, lisätään kirjallisen tuottamisen (varsinkin 
oman tekstin tuottamista) osuutta ja rohkaistaan ko. taitojen kehittämiseen 

 tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita 

 vahvistetaan luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja 

 hyödynnetään TVT:aa etsittäessä materiaalia ja tuotettaessa tekstejä 

5. ja 6. vuosiluokilla opeteltavat keskeiset rakenteet: 

 edellisten vuosien aihepiirien ja rakenteiden kertaaminen ja syventäminen 

 tavallisimpia verbejä, substantiiveja, adjektiiveja ja adverbejä aihepiireihin liittyen 

 järjestysluvut ja päivämäärät 

 adjektiivien vertailua 

 persoonapronominien omistus- ja objektimuodot 

 tutustuminen muihin pronomineihin 

 imperfekti ja tutustuminen futuuriin 

 paikan ja ajan prepositioiden käytön syventäminen 

 artikkelien käytön syventäminen 

 of- genetiivi 

 pää- ja kysymyslauseiden käytön syventäminen, esim. SPOTPA- 
sanajärjestyssääntö 

 

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 

arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaa-
minen 

Kasvu kulttuuriseen moninai-
suuteen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta havaitse-
maan lähiympäristön ja 
maailman kielellinen ja kulttuu-
rinen runsaus sekä englannin 
asema globaalin viestinnän kie-
lenä. 

S1 Kielellisen ympäristön 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata pääpiirteis-
sään, millaisia kieliä on hänen 
lähiympäristössään, mitkä ovat 
maailman eniten puhutut kielet ja 
miten laajalti levinnyt englannin 
kieli on.  

T2 motivoida oppilasta arvos-
tamaan omaa kieli- ja 
kulttuuritaustaansa sekä maa-
ilman kielellistä ja kulttuurista 
moninaisuutta ja kohtaamaan 
ihmisiä ilman arvottavia en-
nakko-oletuksia  

S1  Ei käytetä arvosanan muodostami-
sen perusteena. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana it-
searviointia.  

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja 
erottavia ilmiöitä sekä tukea 
oppilaan kielellisen päättelyky-
vyn kehittymistä 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintoja eng-
lannin kielen ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa kielen rakenteel-
lisista, sanastollisista tai muista 
eroista ja yhtäläisyyksistä. 
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T4 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään, että englanniksi on 
saatavilla runsaasti aineistoa ja 
valitsemaan niistä omaa oppi-
mistaan edistävää, sisällöltään 
ja vaikeustasoltaan sopivaa ai-
neistoa 

S1 Englanninkielisen ai-
neiston löytäminen  

Oppilas osaa kertoa, millaista eng-
lanninkielistä hänen omaa 
oppimistaan edistävää aineistoa on 
saatavilla. 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä opetuksen 
tavoitteisiin ja luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, jossa tärkein-
tä on viestin välittyminen sekä 
kannustava yhdessä oppiminen 

S2 Tietoisuus tavoitteista 
ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun ta-
voitteita ja osallistuu ryhmän 
yhteisten tehtävien tekoon. 

T6 ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta kielenopiske-
lustaan ja kannustaa 
harjaannuttamaan kielitaitoaan 
rohkeasti ja myös tieto- ja vies-
tintäteknologiaa käyttäen sekä 
kokeilemaan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hänelle 
parhaiten 

S2 Kielenopiskelutavoittei- 
den asettaminen ja löy-
täminen 

Oppilas asettaa tavoitteita kielen-
opiskelulleen, harjoittelee erilaisia 
tapoja opiskella kieliä käyttäen 
myös tieto- ja viestintäteknologiaa, 
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan  

Kehittyvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso A2.1 

T7 ohjata oppilasta harjoitte-
lemaan vuorovaikutusta 
aihepiiriltään monenlaisissa ti-
lanteissa rohkaisten viestinnän 
jatkumiseen mahdollisista kat-
koksista huolimatta 

S3 Vuorovaikutus erilaisis-
sa tilanteissa 

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuk-
sia tai tietoja tutuissa ja 
jokapäiväisissä tilanteissa sekä toi-
sinaan ylläpitämään 
viestintätilannetta. 

T8 rohkaista oppilasta pitä-
mään yllä viestintätilannetta 
käyttäen monenlaisia viestin-
nän jatkamisen keinoja 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu enenevässä mää-
rin viestintään. Oppilas turvautuu 
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisui-
hin. Oppilas joutuu pyytämään 
toistoa tai selvennystä melko usein. 
Oppilas osaa jonkin verran soveltaa 
viestintäkumppanin ilmaisuja 
omassa viestinnässään. 

T9 tukea oppilaan viestinnän 
kulttuurista sopivuutta tarjoa-
malla mahdollisuuksia 
harjoitella monipuolisia sosiaa-
lisia tilanteita 

S3 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus  

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaali-
sista tilanteista. Oppilas osaa 
käyttää yleisimpiä kohteliaita ter-
vehdyksiä ja puhuttelumuotoja 
sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi 
pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja an-
teeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulki-
ta tekstejä 

  Taitotaso A2.1 

T10 ohjata oppilasta työskente-
lemään vaativuudeltaan 
monentasoisten puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien parissa 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua 
sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää 
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas 
ymmärtää lyhyiden, yksinkertais-
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käyttäen erilaisia ymmärtämis-
strategioita 

ten, itseään kiinnostavien viestien 
ydinsisällön ja tekstin pääajatukset 
tuttua sanastoa sisältävästä, enna-
koitavasta tekstistä. Oppilas pystyy 
hyvin yksinkertaiseen päättelyyn 
asiayhteyden tukemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä 

  Taitotaso A2.1 

T11 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia tuottaa puhetta ja 
kirjoitusta laajenevasta aihepii-
ristä kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perussääntöihin 

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas pystyy kertomaan jokapäi-
väisistä ja konkreettisista sekä 
itselleen tärkeistä asioista käyttäen 
yksinkertaisia lauseita ja konkreet-
tista sanastoa.  
Oppilas osaa helposti ennakoitavan 
perussanaston ja monia keskeisim-
piä rakenteita. Oppilas osaa 
soveltaa joitakin ääntämisen pe-
russääntöjä muissakin kuin 
harjoitelluissa ilmauksissa. 
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14.4.4 MATEMATIIKKA 
 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 
 
Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat 
hyödyntävät matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää 
oppilaiden taitoja esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. 
Monipuolisten ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen 
vertailu ovat opetuksessa keskeistä. Matematiikan opetuksessa varmennetaan ja 
laajennetaan oppilaiden lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi 
kehitetään laskutaidon sujuvuutta. 
 
Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla  
3-6 
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia. 
Matematiikkaa opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet 
ovat keskeisessä asemassa. Välineet tulee olla helposti saatavilla. Opetuksessa käytetään 
vaihtelevia työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa työtapojen valintaan. 
Työskennellään sekä yhdessä että itsenäisesti. Oppimispelit ja -leikit ovat yksi tärkeä ja 
oppilaita motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä laskinta hyödynnetään 
opetuksessa ja opiskelussa. 
 
Opetussuunnitelman teksti  
 
Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien 
keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa 
tukea uusien sisältöjen oppimiseksi. Matematiikan oppimiselle on varattava riittävästi aikaa 
ja tuen on oltava systemaattista. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen 
kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää 
taitojaan niin, että myönteinen asenne ja kyvykkyyden tunne vahvistuvat. Oppilaille 
tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja 
ymmärtää itse. Jokaiselle oppilaalle turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun. 

 

Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja 
rikastuttamalla käsiteltäviä sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen 
ominaisuudet, erilaiset lukujonot, geometria, luova ongelmanratkaisu ja matematiikan 
sovellukset. 

 
Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 3-6 
 
Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja 
edistää oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla 
tavoitealueilla. Arviointi on monipuolista ja palaute ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tukevat 
oppilaiden matemaattisten taitojen kehittymistä ja rohkaisevat tarvittaessa uuteen 
yrittämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tiedostamaan 
vahvuuksiaan. Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen 
kehittää ja miten. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä 
sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan. 
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Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esilletuomista 
puheen, välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat 
tekemisen tapa, ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa opittua. 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa 
ja tuotosta. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen 
työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan 
arvioimiseen. 
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Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
Sisältö-
alueet 

    
Laaja-
alainen 
osaam. 

Merkitys, arvot ja asenteet       

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa 
kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta 

S1-S5     L1, L3, L5 

Työskentelyn taidot       

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden 
välillä 

S1-S5     L1, L4 

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja 
tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta. 

S1-S5     
L1, L3, L4, 
L5 

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan 
muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti 
myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen 

S1-S5     
L1, L2, L4, 
L5 

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen 
kehittämisessä 

S1-S5     L1,L4, L5 

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun 
järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä 

S1-S5     L1, L3 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet       

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia 
käsitteitä ja merkintöjä. 

S1-S5     L1, L4 

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan 
ymmärrystään kymmenjärjestelmästä 

S2     L1, L4 

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin 
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin 

S2     L1, L4 

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja 
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia 

S2     L1, L3, L6 

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden 
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas 
geometrisiin käsitteisiin 

S4     L4, L5 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja 
valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä 
pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä. 

S4     L1, L3, L6 

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja 
diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä 
tarjota kokemuksia todennäköisyydestä 

S5     L4, L5 

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita 
tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä 

S1     
L1, L4, L5, 
L6 
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Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 
 
Matematiikka, Vuosiluokka 3 
 
S1 Ajattelun taidot  
 
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. 
Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja 
systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. 
Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 
 

 kerto- ja yhteenlaskun yhteys 

 ongelmanratkaisua ja pulmatehtäviä kokeilemalla 

 yksikön merkitseminen ja tunnistaminen 

 ohjelmoinnin alkeet: käskyjen laatiminen suullisesti 

 yhtäsuuruuden ymmärtäminen 

 päässälaskutaitojen varmentaminen 

 vastauksen järkevyyden arvioiminen 

 vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen 
 
 

S2 Luvut ja laskutoimitukset  
 
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä 
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja 
luokittelemalla lukuja. 
 
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun 
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 
osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan 
jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. 
Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. 
 
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat 
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa 
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä. 
 
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla 
kokonaisluvuilla. Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen 
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella 
luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään desimaalilukuihin osana 
kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. Perehdytään 
prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja 
harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, 
desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 
 

 kymmenjärjestelmän varmentaminen 

 kertolaskukäsitteen varmistaminen 
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 kertotaulut 1-10 

 yhteen-, vähennys- ja kertolasku allekkain 

 peruslaskutoimitukset 

 lauseke 

 laskujärjestykseen tutustuminen 

 murtoluvun käsite toiminnallisesti 
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S3 Algebra  
 
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja 
päättelemällä ja kokeilemalla. 
 

 lukujonon säännönmukaisuus 
 
S4 Geometria ja mittaaminen 
 

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan 
kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin 
suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. 
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden 
ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. 
Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien 
piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista. 

 

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- 
ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta. 

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin 
neljänneksiin. 

 

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. 
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. 

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen 
arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden 
piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita 
ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia 
yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä. 

 

 tutkitaan ja luokitellaan tasokuvioita sekä kappaleita 

 piste, suora, jana, kulmien luokittelua, symmetria 

 mittaaminen: mittaamisen periaatteen vahvistaminen ja mittavälineiden käyttöä 

 mittayksiköiden (cm, m, km, g, kg, dl,l) käyttö, vertailua ja muuntamista, 
mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen 

 piiriin tutustuminen 

 kellonajat 
 
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys  
 
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. 
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään 
tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo. 

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma 
mahdoton, mahdollinen vai varma. 

 

 kehitetään taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti taulukoiden ja diagrammien avulla: 
tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen 
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Matematiikka, Vuosiluokka 4 
 
S1 Ajattelun taidot 
 

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. 
Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja 
systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. 
Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 

 

 ohjelmointi: käskyjen laatimisen ja toteutumisen yhteys 

 vertailua ja luokittelua 

 yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia 

 syy- ja seuraussuhteita 

 ongelmanratkaisua kokeilemalla 

 
S2 Luvut ja laskutoimitukset 
 

Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrystä kymmenjärjestelmästä. Käsitystä 
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja 
luokittelemalla lukuja. 

 

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun 
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 
osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan 
jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. 
Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. 

 

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat 
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa 
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä. 

 

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla 
kokonaisluvuilla. Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen 
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella 
luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään desimaalilukuihin osana 
kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. Perehdytään 
prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja 
harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, 
desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 

 

 peruslaskutoimitukset 

 kertotaulujen 1-10 varmentaminen 

 kymmenjärjestelmäkäsitteen varmentaminen 

 lukuyksiköittäin jakaminen tai muu jakolaskun algoritmi 

 negatiivisen kokonaisluvun käsite 

 samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku 
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 desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku 

 pyöristäminen 

 kellonajat 

 
S3 Algebra  
 

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja 
päättelemällä ja kokeilemalla. 

 

 lukujonon säännönmukaisuus 

 lausekkeen käsite ja lausekkeen muodostaminen 

 yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen 
 
 
S4 Geometria ja mittaaminen 
 
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan 
kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin 
suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. 
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden 
ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. 
Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien 
piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista. 

 

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- 
ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta. 

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin 
neljänneksiin. 

 

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. 
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. 

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen 
arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden 
piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita 
ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia 
yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä. 

 

 tasokuvioita: kolmio, nelikulmio, monikulmiot ja ympyrä 

 kappaleita: lieriöt ja kartiot 

 piste, jana, suora ja kulma 

 symmetria, peilaaminen 

 piiri ja pinta-ala sekä suorakulmaisen särmiön tilavuus 

 yksikönmuunnoksia yleisimmillä mittayksiköillä 

 mittakaava: suurennokset ja pienennökset 

 koordinaatisto 

 tulosten järkevyyden arviointi 
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S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys  
 
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. 
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään 
tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo. 

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma 
mahdoton, mahdollinen vai varma. 

 
 

Matematiikka, Vuosiluokka 5 
 
S1 Ajattelun taidot  
 

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. 
Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja 
systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. 
Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 

 

 vertailu- ja luokittelutaidot 

 yhtäläisyyksien, erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen 

 syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen 

 ohjelmoinnin suunnittelu ja toteuttaminen graafisessa ympäristössä 
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S2 Luvut ja laskutoimitukset  
 
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrystä kymmenjärjestelmästä. Käsitystä 
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja 
luokittelemalla lukuja. 

 

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Harjoitellaan 
kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- 
että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään 
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. 

 

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat 
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa 
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä. 

 

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla 
kokonaisluvuilla. Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen 
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella 
luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään desimaalilukuihin osana 
kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. Perehdytään 
prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja 
harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, 
desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 

 

 yleisimmin käytetyt mittayksiköt; etuliitteet, muunnokset 

 mittakaava 

 ongelmanratkaisua muuttujan avulla 

 peruslaskutoimitukset 

 kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen 

 laskualgoritmeja: vähennys-, yhteen-, jako- ja kertolaskua päässä sekä allekkain 

 jaollisuus 

 laskujärjestyssopimus ja sulkeiden käyttö 

 vaiheittain laskeminen 

 murtolukujen muunnokset 

 murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välinen yhteys 

 murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua sekä kertominen ja 
jakaminen luonnollisella luvulla 

 laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen 

 negatiivisen kokonaisluvun käsite 

 erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen 

 
S3 Algebra  
 

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja 
päättelemällä ja kokeilemalla. 
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 lausekkeen käsite ja lausekkeen muodostaminen 

 lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 

 säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia 

 yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä 

 
S4 Geometria ja mittaaminen  
 
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan 
kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin 
suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. 
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden 
ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. 
Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien 
piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista. 

 

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- 
ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta. 

 

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin 
neljänneksiin. 

 

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. 
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. 

 

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen 
arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden 
piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita 
ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia 
yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä. 

 

 suorakulmion, kolmion ja neliön pinta-ala ja piiri 

 kappaleet: lieriöt, kartiot ja muut kappaleet 

 suurennos ja pienennös 

 ympyrä: piirtäminen ja osat, harpin käyttö 

 kulman piirtäminen ja mittaaminen 

 piirtokolmion käyttö 

 yhdensuuntaiset ja leikkaavat suorat 

 mittaaminen ja mittayksiköiden muunnokset 

 
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys  
 
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. 
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään 
tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo. 

 

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma 
mahdoton, mahdollinen vai varma. 

 tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla 
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 todennäköisyyteen tutustuminen 

 tilastolukuihin tutustuminen (moodi, mediaani, keskiarvo) 

 
 
Matematiikka, Vuosiluokka 6 
 
S1 Ajattelun taidot  
 

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. 
Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja 
systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. 
Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 

 

 vertailu- ja luokittelutaitojen syventäminen 

 syy- ja seuraussuhteiden havaitsemisen taitojen syventäminen 

 tuloksen suuruusluokan ja järkevyyden arvioiminen 

 ohjelmointia graafisessa ympäristössä 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset  
 
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä 
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja 
luokittelemalla lukuja. 

 

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.  

Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua 
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. 
Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. 

 

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat 
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa 
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä. 

 

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla 
kokonaisluvuilla. Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen 
peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella 
luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään desimaalilukuihin osana 
kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. Perehdytään 
prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja 
harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, 
desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 

 

 luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut 

 peruslaskutoimitusten varmentaminen 

 aikalaskut, aikaväli 

 prosenttikäsite: prosenttiluvun ja -arvon laskemista yksinkertaisissa tapauksissa 

 pyöristäminen, arviointi ja laskimen käyttö 
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 luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä 

 murtolukujen supistaminen ja laventaminen ja desimaaliluvun esittäminen 
murtolukuna 

 kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla 

 laskulausekkeita 

 kaksinumeroinen jakaja 

 murtolukujen kertolasku luonnollisella luvulla 
 
 
S3 Algebra 
 
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja 
päättelemällä ja kokeilemalla. 
 

 lauseke ja sen sieventäminen 

 aritmeettisten ja geometristen lukujonojen tutkimista 

 yhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä ja laskutoimitusten avulla, 
muuttujalle annettavien arvojen vaikutuksia lausekkeiden arvoihin, millä muuttujan 
arvolla yhtälö on tosi 

 
S4 Geometria ja mittaaminen 
 
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan 
kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin 
suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. 
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden 
ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. 
Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien 
piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista. 

 

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- 
ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta. 

 

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin 
neljänneksiin. 

 

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. 
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. Harjoitellaan mittaamista 
ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen 
tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä 
suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten 
mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä 
mittayksiköillä. 

 

 tutustuminen tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, 
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin 

 suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia 

 koordinaatisto 
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 mittakaava 

 aikavyöhyke 

 pinta-alojen laskeminen suunnikkaalle, suorakulmiolle ja kolmiolle 

 suorakulmaisen särmiön pintojen kokonaisala 
 
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys 
 
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. 
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään 
tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo. 

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma 
mahdoton, mahdollinen vai varma. 

 

 moodi, mediaani ja keskiarvo 

 todennäköisyyslaskenta 

 tilastollisten kaavioiden lukutaito 

 

Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / 

arvosanaa kahdeksan varten 

 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet oppi-
aineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Merkitys, arvot, asenteet     

T1 pitää yllä oppilaan innos-
tusta ja kiinnostusta 
matematiikkaa kohtaan sekä 
tukea myönteistä minäkuvaa 
ja itseluottamusta 

S1-S5  Ei vaikuta arvion tai arvosanan 
muodostamiseen. Oppilaita ohja-
taan pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

Työskentelyn taidot     

T2 ohjata oppilasta havait-
semaan yhteyksiä 
oppimiensa asioiden välillä 

S1-S5 Opittujen asioiden yhtey-
det  

Oppilas tunnistaa ja antaa esi-
merkkejä oppimiensa asioiden 
välisistä yhteyksistä 

T3 ohjata oppilasta kehittä-
mään taitoaan esittää 
kysymyksiä ja tehdä perus-
teltuja päätelmiä 
havaintojensa pohjalta 

S1-S5 Kysymysten esittäminen 
ja päättelytaidot  

Oppilas osaa esittää matematii-
kan kannalta mielekkäitä 
kysymyksiä ja päätelmiä. 

T4 kannustaa oppilasta esit-
tämään päättelyään ja 
ratkaisujaan muille konk-
reettisin välinein, piirroksin, 
suullisesti ja kirjallisesti 
myös tieto- ja viestintätek-
nologiaa hyödyntäen 

S1-S5 Ratkaisujen ja päätelmien 
esittäminen 

Oppilas esittää ratkaisujaan ja 
päätelmiään eri tavoin. 

T5 ohjata ja tukea oppilasta 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehittämisessä 

S1-S5 Ongelmaratkaisutaidot Oppilas käyttää ongelmanratkai-
sussaan erilaisia strategioita. 

T6 ohjata oppilasta kehittä-
mään taitoaan arvioida 
ratkaisun järkevyyttä ja tu-

S1-S5 Taito arvioida ratkaisua  Oppilas osaa pääsääntöisesti ar-
vioida ratkaisun järkevyyttä ja 
tuloksen mielekkyyttä. 
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loksen mielekkyyttä 

Käsitteelliset ja tiedonala-
kohtaiset tavoitteet  

   

T7 ohjata oppilasta käyttä-
mään ja ymmärtämään 
matemaattisia käsitteitä ja 
merkintöjä  

S1-S5 Matemaattisten käsittei-
den ymmärtäminen ja 
käyttö  

Oppilas käyttää pääsääntöisesti 
oikeita käsitteitä ja merkintöjä. 

T8 tukea ja ohjata oppilasta 
vahvistamaan ja laajenta-
maan ymmärrystään 
kymmenjärjestelmästä  

S2 Kymmenjärjes-telmän 
ymmärtäminen 

Oppilas hallitsee kymmenjärjes-
telmän periaatteen, myös 
desimaalilukujen osalta. 

T9 tukea oppilasta lukukäsit-
teen kehittymisessä 
positiivisiin rationaalilukui-
hin ja negatiivisiin 
kokonaislukuihin 

S2 Lukukäsite Oppilas osaa käyttää positiivisia 
rationaalilukuja ja negatiivisia ko-
konaislukuja 

T10 opastaa oppilasta saa-
vuttamaan sujuva laskutaito 
päässä ja kirjallisesti hyö-
dyntäen laskutoimitusten 
ominaisuuksia 

S2 Laskutaidot ja peruslasku-
toimitusten 
ominaisuuksien hyödyn-
täminen 

Oppilas laskee melko sujuvasti 
päässä ja kirjallisesti. 

T11 ohjata oppilasta havain-
noimaan ja kuvailemaan 
kappaleiden ja kuvioiden 
geometrisia ominaisuuksia 
sekä tutustuttaa oppilas 
geometrisiin käsitteisiin 

S4 Geometrian käsitteet ja 
geometristen ominai-
suuksien havainnointi 

Oppilas osaa luokitella ja tunnis-
taa kappaleita ja kuvioita.  
Oppilas osaa käyttää mittakaavaa 
sekä tunnistaa suoran ja pisteen 
suhteen symmetrisiä kuvioita. 

T12 ohjata oppilasta arvioi-
maan mittauskohteen 
suuruutta ja valitsemaan 
mittaamiseen sopivan väli-
neen ja mittayksikön sekä 
pohtimaan mittaustuloksen 
järkevyyttä 

S4 Mittaaminen  Oppilas osaa valita sopivan mitta-
välineen, mitata ja arvioida 
mittaustuloksen järkevyyttä. Op-
pilas osaa laskea pinta-aloja ja 
tilavuuksia. Hän hallitsee ylei-
simmät mittayksikkömuunnokset. 

T13 ohjata oppilasta laati-
maan ja tulkitsemaan 
taulukoita ja diagrammeja 
sekä käyttämään tilastollisia 
tunnuslukuja sekä tarjota 
kokemuksia todennäköisyy-
destä 

S5 Taulukoiden ja diagram-
mien laatiminen ja 
tulkinta 

Oppilas osaa laatia taulukon an-
netusta aineistosta sekä tulkita 
taulukoita ja diagrammeja. Oppi-
las osaa laskea keskiarvon ja 
määrittää tyyppiarvon. 

T14 innostaa oppilasta laa-
timaan toimintaohjeita 
tietokoneohjelmina graafi-
sessa 
ohjelmointiympäristössä 

S1 Ohjelmointi graafisessa 
ohjelmointiympäristössä 

Oppilas osaa ohjelmoida toimivan 
ohjelman graafisessa ohjelmoin-
tiympäristössä. 
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14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 

 

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 ympäristön 
ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella pohditaan myös eri tiedonalojen 
ominaispiirteitä. 

 

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 
3-6 

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat 
kokemukset ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, 
ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon 
toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä 
ympäristöopin monitieteinen perusta. Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään 
tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään 
koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua 
ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia 
ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, 
yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. Tavoitteiden kannalta 
keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten 
suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa. 
Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman 
parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6 

Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään 
monipuolisesti erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut 
huomioivaan toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa 
otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, 
elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan 
jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. 
Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea 
eriyttämistä 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 
rauhoittumiseen. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6 

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja 
arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa 
keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. 
Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten 
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kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti 
tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia 
mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi 
oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi arvioidaan 
olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lopussa 
arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien 
vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan 
oppimisessa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, 
terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset 
ominaisuudet. 

 

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan 
osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja 
käyttää ympäristöopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta 
on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen. 

 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
Sisältö-
alueet 

    
Laaja-
alainen 
osaam. 

Merkitys, arvot, asenteet       

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja 
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki 
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen 

S1-S6      

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita 
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä 
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan 

S1-S6     L1, L7 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata 
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -
yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan 
kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle 

S1-S6     L3, L7 

Tutkimisen ja toimimisen taidot       

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä 
sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana 

S1-S6     L1, L7 

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä 
tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa 
oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä 
käyttäen 

S1-S6     L1, L5 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään 
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja 
tutkimuksiaan eri tavoin 

S1-S6     L1, L2, L5 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten 
käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita 
kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien 

S2-S6     L2, L3, L5 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta S1-S6     L3 
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toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan 
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään 
suojellen 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja 
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä 

S2-S6     L3 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista 
erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta 
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan 
valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan 

S1-S6     L2, L3 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon 
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen 
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti 

S1-S6     L5, L4 

Tiedot ja ymmärrys       

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa 
ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä 
kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden 
täsmällistä käyttöä 

S1-S6     L1 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään 
erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, 
ympäristöä ja niiden ilmiöitä 

S1-S6     L1, L5 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan 
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia 

S1-S6     L2, L4, L5 

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja 
elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä 
ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen 
ymmärtämiseen 

S1, S3-
S6 

 

     

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan 
omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan 
kartankäyttö- ja muita geomediataitoja 

S3-S6     L5 

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään 
fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä 
rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen 
ymmärtämiselle 

S2, S4-
S6 

     

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään 
kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä 
rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen 
ymmärtämiselle 

S2, S4-
S6 

     

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen 
terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja 
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa 

S1-S3, 
S6 

    L3 

 

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia 
mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
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Ympäristöoppi, Vuosiluokka 3 
 
S1 Minä ihmisenä  
 

Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin 
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota 
kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. 
Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. 
Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, 
tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen 
terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. 
Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa 
oppimista tukevia asioita. 

 

 minä ja muut, tunnetaidot ja yhteistyötaidot 
 
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen 
 
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä 
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri 
tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia 
rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla 
osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, 
kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja 
vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten 
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. 
 

 arkipäivän turvallisuus 

 laitteiden toimintaperiaatteita ja rakenteita 

 
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan  
 

Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan 
Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen 
toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen 
sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen 
viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa. 

 

 elämme Suomessa 

 kartta 

 
S4 Ympäristön tutkiminen  
 
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä 
kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen 
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. 
Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä 
maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman 
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käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä 
tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä 
havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 
 

 vesiympäristö 

 sää 

 tutkimuksen tekeminen 
 
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut  
 
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden 
ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen 
muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, 
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian 
säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, 
vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden 
ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan 
ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin 
sekä metsien hyötykäyttöön. 
 

 veden kiertokulku 

 sää 

 eläinten ja kasvien lisääntyminen 

 ravintoketjut 
 
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen  
 
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, 
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden 
edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen 
sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan 
vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. 
Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista 
huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja 
vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. 
 

 vesistöjen suojelu 

 elämme Suomessa 

 
Ympäristöoppi, Vuosiluokka 4 
 
S1 Minä ihmisenä  
 
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin 
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota 
kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. 
Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. 
Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, 
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tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen 
terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. 
Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa 
oppimista tukevia asioita. 
 

 minä ja muut, tunnetaidot ja yhteistyötaidot 

 
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen  
 
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä 
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri 
tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia 
rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla 
osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, 
kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja 
vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten 
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. 
 

 kiusaamisen ehkäisy 

 turvallisuus, liikenne, ensiapu 
 
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan  
 
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan 
Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen 
toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen 
sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen 
viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa. 
 

 Suomen lähivaltiot 

 kartta 
 
S4 Ympäristön tutkiminen  
 
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä 
kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen 
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. 
Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä 
maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman 
käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä 
tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä 
havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 
 

 lähiympäristön erilaiset elinympäristöt (esim. niitty, laidun, pelto) 

 tutkimuksen tekeminen 
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut  
 
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden 
ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen 
muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, 
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian 
säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, 
vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden 
ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan 
ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin 
sekä metsien hyötykäyttöön. 
 

 maatalous 
 
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen  
 
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, 
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden 
edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen 
sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan 
vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. 
Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista 
huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja 
vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. 
 

 luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, luonnonvarojen kestävä käyttö (maatalous) 

 Suomen lähivaltiot 

 yhteinen vaikuttamisprojekti 

 
 
 
Ympäristöoppi, Vuosiluokka 5 
 
S1 Minä ihmisenä  
 
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin 
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota 
kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. 
Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. 
Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, 
tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen 
terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. 
Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa 
oppimista tukevia asioita. 
 

 ihmisen biologia ja murrosikä 
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen  
 
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä 
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri 
tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia 
rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla 
osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, 
kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja 
vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten 
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. 
 

 liike, mekaniikka (esim. kitka, painovoima, vipu) 
 
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan  
 
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan 
Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen 
toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen 
sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen 
viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa. 
 

 Eurooppa  

 maapallo ja maanosat 

 kartta 

 
S4 Ympäristön tutkiminen  
 
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä 
kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen 
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. 
Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä 
maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman 
käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä 
tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä 
havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 
 

 metsä ja suo 

 jokamiehenoikeudet 

 maa- ja kallioperä 

 liike, mekaniikka (esim. kitka, painovoima, vipu) 

 tutkimuksen tekeminen 

 kasvio (5.-6. lk.) 
 

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut  
 
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden 
ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen 
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muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, 
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian 
säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, 
vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden 
ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan 
ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin 
sekä metsien hyötykäyttöön. 
 

 metsien hyötykäyttö 

 yhteyttäminen 

 aineiden ominaisuudet ja olomuodot, palaminen 

 avaruus, vuodenajat, päivän ja yön vaihtelut 
 
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
 
 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, 
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden 
edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen 
sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan 
vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. 
Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista 
huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan  
 

 terveyden edistäminen 

 luonnon monimuotoisuuden vaaliminen (esim. metsät) 

 Eurooppa 

 yhteinen vaikuttamisprojekti 
 

Ympäristöoppi, Vuosiluokka 6 
 
S1 Minä ihmisenä  
 
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin 
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota 
kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. 
Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. 
Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, 
tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen 
terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. 
Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa 
oppimista tukevia asioita. 
 

 omat valinnat, itsetuntemus 

 päihdevalistus 
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen  
 
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä 
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri 
tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia 
rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla 
osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, 
kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja 
vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten 
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. 
 

 palo- ja sähköturvallisuus 

 myrkytykset ja päihteet 

 fyysinen ja henkinen koskemattomuus 

 vuorovaikutustilanteet 
 

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan  
 
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan 
Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen 
toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen 
sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen 
viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa. 
 

 maapallo ja maanosat 

 kasvillisuusvyöhykkeet, ilmasto, eläimistö 

 kartta 
 
S4 Ympäristön tutkiminen  
 
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä 
kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen 
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. 
Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä 
maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman 
käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä 
tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä 
havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 
 

 maapallon kasvit ja eläimet (lajituntemus, elintoiminnot) 

 tutkimuksen tekeminen 

 
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut  
 
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden 
ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen 
muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, 
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian 
säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, 
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vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden 
ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan 
ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin 
sekä metsien hyötykäyttöön. 
 

 ilmaston, kasvillisuuden, eläimistön ja ihmisen vuorovaikutus 

 maapallon rakenne 

 sähkö ja energia 
 
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen  
 
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, 
ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden 
edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen 
sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan 
vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. 
Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista 
huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja 
vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. 
 

 oman kulttuuriperinnön ja monikulttuurisuuden arvostaminen 

 luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutos 

 ihmiskunnan globaali hyvinvointi 

 yhteinen vaikuttamisprojekti 

 
 
 
Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arvio-
ta/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaa-
minen 

Merkitys, arvot, asenteet    

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan 
kiinnostusta ympäristöön ja ym-
päristöopin opiskeluun sekä 
auttaa oppilasta kokemaan kaikki 
ympäristöopin tiedonalat merki-
tyksellisiksi itselleen 

S1-S6 Ympäristöopin mer-
kityksen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
ympäristöopin tiedonalojen merki-
tyksestä. 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta 
asettamaan omia opiskelutavoit-
teita ja työskentelemään 
pitkäjänteisesti niiden saavutta-
miseksi sekä tunnistamaan omaa 
ympäristöopin osaamistaan 

S1-S6 Tavoitteellinen työs-
kentely ja oppimaan 
oppiminen 

Oppilas osaa asettaa omia tavoit-
teita pienille kokonaisuuksille ja 
työskennellä yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
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T3 tukea oppilaan ympäristötie-
toisuuden kehittymistä sekä 
ohjata oppilasta toimimaan ja 
vaikuttamaan lähiympäristössään 
ja -yhteisöissään kestävän kehi-
tyksen edistämiseksi ja 
arvostamaan kestävän kehityk-
sen merkitystä itselle ja 
maailmalle 

S1-S6 Kestävän kehityksen 
tiedot ja taidot 

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla kestävän tulevaisuuden ra-
kentamista tukevia ja uhkaavia 
tekijöitä.  
Oppilas osaa kuvata erilaisia keino-
ja lähiympäristön ja -yhteisöjen 
vaalimiseen, kehittämiseen ja nii-
hin vaikuttamiseen sekä toimia 
ohjatusti yhteisessä vaikuttamis-
projektissa. 
 

Tutkimisen ja toimimisen taidot    

T4 rohkaista oppilasta muodos-
tamaan kysymyksiä eri 
aihepiireistä sekä käyttämään nii-
tä tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohtana 

S1-S6 Kysymysten muodos-
taminen 

Oppilas osaa muodostaa aiheeseen 
liittyviä kysymyksiä, joita voidaan 
yhdessä kehittää tutkimusten ja 
muun toiminnan lähtökohdaksi. 

T5 ohjata oppilasta suunnittele-
maan ja toteuttamaan pieniä 
tutkimuksia, tekemään havainto-
ja ja mittauksia monipuolisissa 
oppimisympäristöissä eri aisteja 
ja tutkimus- ja mittausvälineitä 
käyttäen 

S1-S6 Tutkimisen taidot: 
suunnittelu, havain-
nointi ja mittaukset 

 

Oppilas osaa toimia, havainnoida, 
mitata ja dokumentoida tuloksia 
ohjeiden mukaisesti.  
Oppilas osaa suunnitella pieniä tut-
kimuksia yksin tai yhdessä muiden 
kanssa. 
 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan 
syy-seuraussuhteita, tekemään 
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä 
esittämään tuloksiaan ja tutki-
muksiaan eri tavoin  

S1-S6 Tutkimisen taidot: 
johtopäätösten te-
keminen ja tulosten 
esittäminen 

Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-
seuraussuhteiden tunnistamista ja 
osaa tehdä yksinkertaisia johtopää-
töksiä tuloksista. 
Oppilas osaa esittää tuloksiaan sel-
keästi. 

T7 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään arjen teknologisten 
sovellusten käyttöä, merkitystä ja 
toimintaperiaatteita sekä innos-
taa oppilaita kokeilemaan, 
keksimään ja luomaan uutta yh-
dessä toimien 

S2-S6 Teknologinen osaa-
minen ja yhteistyö 
teknologisessa on-
gelmanratkaisussa 

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen 
teknologisten sovellusten toimin-
taperiaatteita ja antaa esimerkkejä 
niiden merkityksestä. 
Oppilas osaa työskennellä kokei-
luissa ja keksimisessä yhdessä 
toimien. 

T8 kannustaa oppilasta edistä-
mään hyvinvointia ja 
turvallisuutta toiminnassaan ja 
lähiympäristössään ja ohjata op-
pilasta toimimaan turvallisesti, 
tarkoituksenmukaisesti, vastuul-
lisesti ja itseään suojellen 

S1-S6 Turvallisuuden edis-
täminen ja 
turvataidot 

Oppilas osaa esitellä keskeisiä hy-
vinvointiin ja turvallisuuteen 
liittyviä tekijöitä esimerkkien avul-
la. 
Oppilas osaa kuvata turvallisuusoh-
jeita ja toimintatapoja erilaisissa 
vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa 
käyttää niitä oppimistilanteissa se-
kä harjoittelee niiden 
perustelemista ympäristöopin eri 
tiedonalojen avulla. 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja 
toimimaan sekä liikkumaan ja 
retkeilemään luonnossa ja ra-
kennetussa ympäristössä 

S2-S6 Ympäristössä toimi-
minen ja tutkiminen 

Oppilas osaa toimia, liikkua ja ret-
keillä luonnossa ja rakennetussa 
ympäristössä ohjeiden mukaisesti. 
Oppilas osaa tehdä tutkimuksia 
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ympäristössä ohjatusti sekä yksin 
että ryhmän jäsenenä. 

T10 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia harjoitella ryhmässä 
toimimista erilaisissa rooleissa ja 
vuorovaikutustilanteissa, innos-
taa oppilasta ilmaisemaan 
itseään ja kuuntelemaan muita 
sekä tukea oppilaan valmiuksia 
tunnistaa, ilmaista ja säädellä 
tunteitaan 

S1-S6 Vuorovaikutuksen 
taitojen kehittämi-
nen sekä tunteiden 
tunnistaminen ja 
säätely 

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla ryhmässä toimimiseen, koh-
teliaaseen käytökseen sekä 
tunteiden ilmaisuun ja niiden sää-
telyyn liittyviä toimintamalleja ja 
harjoittelee niiden soveltamista eri 
rooleissa. 
 

T11 ohjata oppilasta käyttämään 
tieto- ja viestintäteknologiaa tie-
don hankinnassa, käsittelyssä ja 
esittämisessä sekä vuorovaiku-
tuksen välineenä vastuullisesti, 
turvallisesti ja ergonomisesti 

S1-S6 Tieto- ja viestintä-
teknologian 
käyttäminen 

Oppilas osaa käyttää tieto- ja vies-
tintäteknologiaa tutkimusprosessin 
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen 
välineenä. 
Oppilas osaa kuvata tieto- ja vies-
tintäteknologian vastuullista, 
turvallista ja ergonomista käyttöä. 

Tiedot ja ymmärrys    

T12 ohjata oppilasta hahmotta-
maan ympäristöä, ihmisten 
toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöi-
tä ympäristöopin käsitteiden 
avulla sekä kehittämään käsite-
rakenteitaan ennakkokäsityksistä 
kohti käsitteiden täsmällistä käyt-
töä 
 

S1-S6 Käsitteiden käyttö Oppilas osaa kuvata ympäristöä, 
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä 
ilmiöitä ympäristöopin tiedonalo-
jen keskeisillä käsitteillä ja omin 
sanoin. 
Oppilas osaa yhdistää käsitteitä 
loogisesti toisiinsa. 

T13 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään, käyttämään ja tekemään 
erilaisia malleja, joiden avulla 
voidaan tulkita ja selittää ihmistä, 
ympäristöä ja niiden ilmiöitä 

S1-S6 Mallien käyttäminen Oppilas osaa käyttää ja tulkita eri-
laisia konkreettisia malleja. 
Oppilas harjoittelee abstraktien 
mallien käyttöä. 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan 
luotettavaa tietoa, ilmaisemaan 
perustellen erilaisia näkemyksiä 
sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriittisesti tietolähteitä ja näkö-
kulmia 

S1-S6 Näkemyksien ilmai-
seminen ja kriittinen 
lukutaito 

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisis-
ta tietolähteistä ja valita joitakin 
luotettavia tietolähteitä. 
Oppilas harjoittelee erilaisten nä-
kemysten perustelemista ja osaa 
nimetä eroja eri näkökulmissa. 

T15 ohjata oppilasta luonnon 
tutkimiseen, eliöiden ja elinym-
päristöjen tunnistamiseen ja 
ekologiseen ajatteluun sekä ohja-
ta oppilasta ihmisen rakenteen, 
elintoimintojen ja kehityksen 
ymmärtämiseen 

S1, S3-
S6 

Biologian tiedonala: 
Luonnon tutkiminen, 
eliöiden ja elinympä-
ristöjen 
tunnistaminen, ihmi-
sen rakenne, 
elintoiminnot ja ke-
hitys 

Oppilas osaa havainnoida luontoa, 
tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja 
niiden tunnusomaisia elinympäris-
töjä. 
Oppilas laatii ohjatusti pienen kas-
vion, osaa tutkia kokeellisesti 
kasvien kasvua yksin ja yhdessä 
muiden kanssa sekä osaa pääpiir-
teittäin kuvata ihmisen rakenteen, 
elintoiminnat ja kehityksen. 

T16 ohjata oppilasta maantie-
teelliseen ajatteluun, 
hahmottamaan omaa ympäristöä 

S3-S6 Maantiedon tiedon-
ala: 
Maapallon hahmot-

Oppilas osaa tunnistaa eri alueta-
sot, jäsentää omaa ympäristöään, 
hahmottaa opiskelemiaan alueita 
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ja koko maailmaa sekä harjaan-
nuttamaan kartankäyttö- ja 
muita geomediataitoja 

taminen, kartta- ja 
muut geomediatai-
dot 

ja koko maapallon karttakuvaa se-
kä osaa kuvata alueellista 
monimuotoisuutta maapallolla. 
Oppilas osaa käyttää karttoja ja 
muita geomedialähteitä tiedon-
haussa ja esittämisessä. 

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja selittämään fysi-
kaalisia ilmiöitä arjessa, 
luonnossa ja teknologiassa sekä 
rakentamaan perustaa energian 
säilymisen periaatteen ymmär-
tämiselle 

S2, S4-
S6 

Fysiikan tiedonala: 
Fysikaalisten ilmiöi-
den 
tutkiminen, kuvaa-
minen ja 
selittäminen 

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata 
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä 
arjessa, luonnossa ja teknologiassa 
sekä harjoittelee niihin liittyviä seli-
tyksiä. 
Oppilas osaa käyttää energia-, voi-
ma- ja liikekäsitteitä arkisissa 
tilanteissa ja osaa antaa esimerkke-
jä energian säilymisen 
periaatteesta. 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja selittämään kemi-
allisia ilmiöitä, aineiden 
ominaisuuksia ja muutoksia sekä 
rakentamaan perustaa aineen 
säilymisen periaatteen ymmär-
tämiselle 

S2, S4-
S6 

Kemian tiedonala: 
Kemiallisten ilmiöi-
den tutkiminen, 
kuvaaminen ja selit-
täminen 

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata 
olomuotoja ja tuttujen aineiden 
ominaisuuksia sekä harjoittelee 
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas 
osaa selittää aineen säilymisen pe-
riaatteen avulla esimerkiksi veden 
kiertokulkua tai kierrätystä. 

T19 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään terveyden osa-alueita, 
arjen terveystottumusten merki-
tystä sekä elämänkulkua, 
lapsuuden ja nuoruuden yksilöl-
listä kasvua ja kehitystä sekä 
rohkaista oppilasta harjoittele-
maan ja soveltamaan 
terveysosaamistaan arjessa. 

S1-S3, 
S6 

Terveystiedon tie-
donala: 
Terveyden osa-
alueiden ja arjen ter-
veystottumuksien 
tuntemus sekä nii-
den merkityksen 
pohtiminen, ikäkau-
teen liittyvän kasvun 
ja kehityksen tunnis-
taminen ja 
kuvaaminen 

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-
alueita ja antaa esimerkkejä siitä, 
miten terveyttä voidaan arjessa 
edistää. 
Oppilas osaa kuvata elämänkulun 
eri vaiheita ja selittää murrosikään 
liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityk-
sen tunnuspiirteitä ja niiden 
yksilöllistä vaihtelua. 
 

 

 

14.4.6 USKONTO 
 
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon 
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja 
kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. 
Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja 
Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-
Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan 
arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri 
tilanteissa. 

 

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. 
Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita 
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muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, 
myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan. 

 

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6  

Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai 
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden 
uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien 
mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen 
muodoille on laadittu yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 

 
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan 
oman uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden 
yhteisten tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen 
oppimääräkuvausten pohjalle. 
 
 
Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6 

Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden 
ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava 
käsitteellistäminen. Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä 
tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. 
Opetuksessa korostetaan kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan 
toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä 
oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa edustettujen uskontojen ja 
katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti. 

 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6 
 
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut 
huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä 
kielitaito. Keskeisten käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja 
osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan 
opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. 
 

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 3-6 
 
Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella 
pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä 
ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon 
monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja 
ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito 
ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa 
kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen. 
Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista 
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon 
valtakunnallisia arviointikriteereitä. 
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Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

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 
rakennuksiin 

S1 L1, L2 

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen 
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta 

S1, S2 L2, L3, L4 

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään 
uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä 

S1, S2, S3 L4, L5, L6 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan 
uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan 

S1, S3 L1, L2 

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, 
kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa 

S3 L2 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen 
pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa 
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa 

S1, S3 L2, L5, L6 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon 
eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin 
periaatteisiin 

S1, S2, S3 L7 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja 
erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä 
arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta 

S2, S3 L2 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja 
pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten 
periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta 

S2, S3 L1, L3, L6 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä 
kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja 
tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia 
näkemyksiään 

S1, S2, S3 L1, L4, L6, L7 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja 
vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, 
itsetuntoa ja luottamusta elämään 

S3 L1 

 

Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 3-6 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. 
Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista 
muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan 
sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.  
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Evankelisluterilainen uskonto, Vuosiluokka 3 
 
S1 Suhde omaan uskontoon  
 
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen 
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana 
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen 
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, 
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua 
kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja 
vertauskuvallisuutta. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja 
merkitykseen kristinuskossa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä 
kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten 
kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan 
kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa. Opetuksessa syvennetään tietoja 
kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta 
tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, 
kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon 
virret ja muu hengellinen musiikki.  
 

 muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen 

 Raamatun käyttö 

 Raamatun Vanhan Testamentin kertomuksia 

 alkukertomusten tulkinta 

 Raamatun näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa 

 virret ja hengellinen musiikki 
 
S2 Uskontojen maailma  
 
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. 
Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, 
pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä 
tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. 
Opetuksessa tutkitaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja 
sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja 
uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla 
ajankohtaisilla esimerkeillä.  
 

 juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset profeetat esim. Abraham 

 erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa 
 
S3 Hyvä elämä  
 
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, 
rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa 
kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, 
tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. 
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä 
ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia 
valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä 
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näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. 
Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja 
omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 
 

 oman uskonnon alkujuuriin tutustuminen 

 elämän kysymykset ja arvot sekä niiden pohdinta 

 10 käskyä ja elämän pelisäännöt 

 toisen mielipiteen kunnioittaminen 
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Evankelisluterilainen uskonto, Vuosiluokka 4 
 
S1 Suhde omaan uskontoon  
 
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen 
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana 
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen 
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, 
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua 
kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja 
vertauskuvallisuutta. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja 
merkitykseen kristinuskossa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä 
kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten 
kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan 
kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa. Opetuksessa syvennetään tietoja 
kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta 
tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, 
kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon 
virret ja muu hengellinen musiikki.  
 

 Raamatun käyttö 

 Uuden Testamentin kertomuksia 

 Jeesuksen elämä ja opetukset 

 kristinuskon synty 

 Isä meidän -rukous 

 sakramentit 

 kirkkovuosi 

 virret ja hengellinen musiikki 

 Raamatun näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa 
 
S2 Uskontojen maailma  
 
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. 
Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, 
pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä 
tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. 
Opetuksessa tutkitaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja 
sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja 
uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla 
ajankohtaisilla esimerkeillä.  
 

 Jeesuksen opetukset ja vertaukset 

 erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa 

 muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen 
 
S3 Hyvä elämä  
 
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, 
rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa 
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kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, 
tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. 
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä 
ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia 
valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä 
näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. 
Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja 
omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 
 

 Kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky 

 YK:n lastenoikeudet 

 ihmisarvo, elämänkunnioitus ja luonnon vaaliminen 

 toisen mielipiteen kunnioittaminen 

 oman uskonnon alkujuuriin tutustuminen 

 muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen 

Evankelisluterilainen uskonto, Vuosiluokka 5 
 
S1 Suhde omaan uskontoon  
 
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen 
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana 
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen 
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, 
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua 
kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja 
vertauskuvallisuutta. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja 
merkitykseen kristinuskossa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä 
kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten 
kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan 
kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa. Opetuksessa syvennetään tietoja 
kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta 
tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, 
kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon 
virret ja muu hengellinen musiikki.  
 

 oman uskonnon historiaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen 
(kristinusko Euroopassa, eri kirkkokunnat ja niiden synty, luterilainen kirkko) 

 Paavali 

 lähetystyö 

 kirkolliset toimitukset 

 kotikirkko 

 virret ja hengellinen musiikki 
 
S2 Uskontojen maailma  
 
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. 
Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, 
pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä 
tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. 
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Opetuksessa tutkitaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja 
sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja 
uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla 
ajankohtaisilla esimerkeillä.  
 

 kristinusko Euroopassa 

 Suomen ja Euroopan uskonnollinen nykytilanne 

 erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa 

 kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa 
 
S3 Hyvä elämä  
 
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, 
rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa 
kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, 
tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. 
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä 
ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia 
valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä 
näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. 
Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja 
omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 
 

 YK:n ihmisoikeudet ja lastenoikeudet 

 omat valinnat ja arvot 

 muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen 

 ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaa esim. uutiset, 
tapahtumat, omat kokemukset 

 

Evankelisluterilainen uskonto, Vuosiluokka 6 
 
S1 Suhde omaan uskontoon  
 
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen 
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana 
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen 
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, 
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua 
kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja 
vertauskuvallisuutta. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja 
merkitykseen kristinuskossa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä 
kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten 
kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan 
kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa. Opetuksessa syvennetään tietoja 
kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta 
tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, 
kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon 
virret ja muu hengellinen musiikki.  
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 oman uskonnon historiaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen ( 
Suomen kirkkohistoria) 

 sakramentit: kaste ja ehtoollinen 
 
 
 
S2 Uskontojen maailma  
 
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. 
Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, 
pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä 
tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. 
Opetuksessa tutkitaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja 
sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja 
uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla 
ajankohtaisilla esimerkeillä.  
 

 juutalaisuus ja islam Euroopassa 

 erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa 

 kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa 

 
S3 Hyvä elämä  
 
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, 
rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa 
kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, 
tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. 
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä 
ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia 
valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä 
näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. 
Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja 
omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 
 

 muiden uskontojen, ja toisen pyhän kunnioittaminen 

 YK:n ihmisoikeudet 

 globaali vastuu, elämän taidot ja itsekunnioitus 

 ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivu 625§ 1, SIVISTYS 21.6.2017 18:00 / Liite: Liite_1_luokat3-6



103 
 
Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arvio-

ta/arvosanaa kahdeksan varten 

 

Tavoitteet 
 

Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

T1 ohjata oppilasta perehtymään opis-
keltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja 
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin 

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitsemi-
nen, 
uskonnon moniluku-
taito 
 

Oppilas osaa nimetä opiskel-
tavan uskonnon lähteitä ja 
tekstejä sekä kuvata niiden 
keskeisiä sisältöjä.  
 

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskel-
tavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin 
ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin  

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitsemi-
nen, 
uskonnon moniluku-
taito 

Oppilas osaa kertoa esimerk-
kien avulla opiskeltavan 
uskonnon keskeisistä rituaa-
leista, tavoista ja pyhistä 
paikoista sekä kuvata niiden 
merkitystä. 

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan us-
konnollisen kielen erityispiirteitä ja 
vertauskuvallisuutta 

S1, S2 Uskonnon kielen ja 
symbolien analy-
sointi 

Oppilas osaa antaa esimerk-
kejä uskonnollisesta kielestä 
ja sen vertauskuvallisuudesta  

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan 
ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 

S1, S2, 
S3 

Oppimaan oppimi-
sen taidot uskonnon 
opiskelussa 

Oppilas osaa hakea tietoa 
useasta lähteestä. Oppilas 
harjoittelee arvioimaan löy-
tämänsä tiedon 
luotettavuutta ja objektiivi-
suutta. 

T5 opastaa oppilasta perehtymään 
Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja 
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan 

S1, S2 Uskontoa ja kulttuu-
ria koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa uskontojen 
merkityksiä yhteiskuntien 
kehityksessä, kulttuurissa ja 
mediassa ja osaa antaa niistä 
esimerkkejä.  
Hän osaa kuvata suomalaisen 
ja eurooppalaisen uskonnolli-
suuden juuria 
pääpiirteissään. 

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon ja islamiin ja 
niiden vaikutukseen ja historiaan Eu-
roopassa 

S2, S3 Uskontoa ja kulttuu-
ria koskeva tieto 

Oppilas osaa kuvata juutalai-
suuden, kristinuskon ja 
islamin pääpiirteet sekä nii-
den keskinäiset suhteet.  

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan 
omaa ja toisen pyhää sekä käyttäyty-
mään asianmukaisesti erilaisissa 
uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteis-
sa 

S1, S2, 
S3 

Uskonnon monilu-
kutaito 

Oppilas tietää, miten toimi-
taan ja pyrkii toimimaan 
asianmukaisesti ja kunnioit-
tavasti erilaisissa 
uskonnollisissa tilanteissa ja 
paikoissa. 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskel-
tavan uskonnon eettisiin opetuksiin 

S1, S2, 
S3 

Etiikkaa koskeva tie-
to 

Oppilas tunnistaa ja osaa ni-
metä opiskeltavan uskonnon 
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sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin 
periaatteisiin 

eettisiä opetuksia sekä us-
kontoja ja katsomuksia 
yhdistäviä eettisiä periaattei-
ta.  

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ih-
misoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvo-
ja yksilön ja yhteisön näkökulmasta 

S2, S3 Ihmisoikeusetiikka 
 

Oppilas tietää YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimuksen kes-
keisen sisällön ja osaa kertoa 
esimerkkejä ihmisoikeuksista. 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan teke-
miään valintoja ja pohtimaan toiminnan 
taustalla vaikuttavia arvoja eettisten pe-
riaatteiden ja kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 

S2, S3 
            

Eettinen pohdinta    Oppilas osaa kertoa arjen 
esimerkkejä kestävän tule-
vaisuuden rakentamisesta. 
Hän osaa soveltaa opiskele-
mansa uskonnon eettisiä 
periaatteita omassa pohdin-
nassaan.  

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia 
keskustella eettisistä kysymyksistä, il-
maista rakentavasti ajatuksiaan ja 
tunteitaan sekä harjoitella perustele-
maan omia näkemyksiään 

S1, S2, 
S3 

Ajattelun ja vuoro-
vaikutuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen 
keskusteluun, osaa kuunnella 
toisia ja ilmaista itseään. 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodos-
tamaan ja vahvistamaan myönteistä 
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja 
luottamusta elämään 

S3  Ei vaikuta arvosanan muo-
dostumiseen. Oppilaita 
ohjataan pohtimaan koke-
muksiaan osana 
itsearviointia. 
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14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 3-6 

 

Vuosiluokilla 3-6 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista ja 
tukea oppilaiden pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan. 
Opetuksessa keskeistä on tukea oppilaiden eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen 
osaamisen kehittymistä sekä kykyä ilmaista omia näkemyksiään ja niiden perusteita. 

 

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 3-6 

 

Työtapojen valinnassa oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda turvallinen ja 
avoin psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas kokee tulevansa 
kuulluksi ja arvostetuksi. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen 
kehittymistä. Fyysistä oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimisen ja 
työskentelemisen tavat huomioon ottavaksi ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, 
opettajan ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, 
kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja draamalla. Toiminnallisissa aktiviteeteissä 
otetaan huomioon elinympäristön digitalisoituminen. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa 
oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena 
tukee oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja 
käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä 
yhdessä muiden kanssa. Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja 
ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus 
syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon työtapojen ja sisältöjen 
valinnassa. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6 

Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. 
Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen 
kannalta keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa 
otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun 
tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta 
osoitettu ilmaisu- ja perustelutaito. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa 
kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation 
kehittymiseen. 

 

Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi 
oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten 
opettaja käyttää elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arviointikriteereitä 

 

 

Sivu 628§ 1, SIVISTYS 21.6.2017 18:00 / Liite: Liite_1_luokat3-6



106 
 

 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet 

 

Opetuksen tavoitteet 
Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen, johon 
tavoite liittyy 

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun 
taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta 
soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin 

S1-S4 L1, L2,L3, L7 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan 
väitteitä ja niiden perusteluita 

S1-S4 L1, L4, L5 

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä 
suhteita ja kehittää ajatteluaan 

S1-S3 L1, L4 

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä ja luonnosta 

S1-S3 L3, L7 

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, 
eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön 
sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta 
ilmiönä 

S2-S4 L2, L4, L5 

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja 
kulttuurista yleissivistystään 

S1-S4 L1, L2 

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan 
omaa katsomuksellista oppimistaan 

S1- S4 L1, L2, L5 

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan 
ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 
kannanottoja 

S1- S3 L2, L7 

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n 
yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen 
perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen 
oikeuksia 

S3 L2, L3 

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja 
vastuullisesti omassa ympäristössään 

S1-S4 L5, L6, L7 

 
 
Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia 
mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja 
niiden tarkemmassa käsittelyssä. 

 
Elämänkatsomustieto, Vuosiluokka 3 
 
S1 Kasvaminen hyvään elämään  
 

Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan 
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja 
vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. 
Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja 
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hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa 
toisiin. 

 

 toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat 

 harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista 

 yhdenvertaisuus 

 oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä 

 arvot ja normit 

 hyvä elämä 

 onnellisuus 

 vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun, uskonnon ja elämänkatsomuksen 
näkökulmasta 

 
S2 Erilaisia elämäntapoja  
 
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja 
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan 
esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja 
luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. 
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja 
katsomuksiin.  
 

 suomalainen kulttuuri 

 kulttuurivähemmistöt 

 erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset 

 yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmärtäminen, tietäminen, uskominen ja 
luuleminen 

 maailman kulttuuriperintöön tutustuminen 
 
S3 Yhteiselämän perusteita  
 
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, 
lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian 
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja 
ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden 
toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, 
tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja 
perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin. 
 

 lupaus 

 yhdenvertaisuus 

 demokratia 

 velvollisuus 

 sopimus 

 oikeus 

 lapsen oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen 
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S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus  
 
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden 
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia 
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan 
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään 
tulevaisuuteen. 
 

 erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa 

 luontokäsitykset 

 tietokäsitykset 

 oman ajattelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu 

 kriittinen ajattelu 

 luonnon ja ihmisen tulevaisuus 

 kestävä kehitys 

 
Elämänkatsomustieto, Vuosiluokka 4 
 
S1 Kasvaminen hyvään elämään  
 
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan 
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja 
vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. 
Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja 
hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa 
toisiin. 
 

 toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat 

 harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista 

 yhdenvertaisuus 

 oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä 

 arvot ja normit 

 hyvä elämä 

 onnellisuus 

 vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun, uskonnon ja elämänkatsomuksen 
näkökulmasta 

 
S2 Erilaisia elämäntapoja  
 
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja 
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan 
esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja 
luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. 
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja 
katsomuksiin.  
 

 suomalainen kulttuuri 

 kulttuurivähemmistöt 
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 erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset 

 yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmärtäminen, tietäminen, uskominen ja 
luuleminen 

 maailman kulttuuriperintöön tutustuminen 

 
S3 Yhteiselämän perusteita  
 
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, 
lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian 
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja 
ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden 
toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, 
tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja 
perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin. 
 

 lupaus 

 yhdenvertaisuus 

 demokratia 

 velvollisuus 

 sopimus 

 oikeus 

 lapsen oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen 
 
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus  
 
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden 
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia 
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan 
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään 
tulevaisuuteen. 
 

 erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa 

 luontokäsitykset 

 tietokäsitykset 

 oman ajattelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu 

 kriittinen ajattelu 

 luonnon ja ihmisen tulevaisuus 

 kestävä kehitys 

 
Elämänkatsomustieto, Vuosiluokka 5 
 
S1 Kasvaminen hyvään elämään  
 
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan 
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja 
vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. 
Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja 
hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa 
toisiin. 
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 toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat 

 harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista 

 yhdenvertaisuus 

 oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä 

 arvot ja normit 

 hyvä elämä 

 onnellisuus 

 vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun, uskonnon ja elämänkatsomuksen 
näkökulmasta 

 
 
 
S2 Erilaisia elämäntapoja  
 
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja 
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan 
esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja 
luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. 
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja 
katsomuksiin.  
 

 suomalainen kulttuuri 

 kulttuurivähemmistöt 

 erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset 

 yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmärtäminen, tietäminen, uskominen ja 
luuleminen 

 maailman kulttuuriperintöön tutustuminen 
 
S3 Yhteiselämän perusteita  
 
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, 
lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian 
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja 
ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden 
toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, 
tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja 
perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin. 
 

 lupaus 

 yhdenvertaisuus 

 demokratia 

 velvollisuus 

 sopimus 

 oikeus 

 lapsen oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen 
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S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus  
 
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden 
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia 
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan 
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään 
tulevaisuuteen. 
 

 erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa 

 luontokäsitykset 

 tietokäsitykset 

 oman ajattelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu 

 kriittinen ajattelu 

 luonnon ja ihmisen tulevaisuus 

 kestävä kehitys 

 

Elämänkatsomustieto, Vuosiluokka 6 
 
S1 Kasvaminen hyvään elämään 
  
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan 
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja 
vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. 
Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja 
hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa 
toisiin. 
 

 toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat 

 harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista 

 yhdenvertaisuus 

 oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä 

 arvot ja normit 

 hyvä elämä 

 onnellisuus 

 vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun, uskonnon ja elämänkatsomuksen 
näkökulmasta 

 
S2 Erilaisia elämäntapoja  
 
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja 
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan 
esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja 
luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. 
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja 
katsomuksiin.  
 

 suomalainen kulttuuri 
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 kulttuurivähemmistöt 

 erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset 

 yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmärtäminen, tietäminen, uskominen ja 
luuleminen 

 maailman kulttuuriperintöön tutustuminen 
 
S3 Yhteiselämän perusteita  
 
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, 
lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian 
merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja 
ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden 
toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, 
tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja 
perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin. 
 

 lupaus 

 yhdenvertaisuus 

 demokratia 

 velvollisuus 

 sopimus 

 oikeus 

 lapsen oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen 

 
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus  
 
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden 
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia 
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan 
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään 
tulevaisuuteen. 
 

 erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa 

 luontokäsitykset 

 tietokäsitykset 

 oman ajattelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu 

 kriittinen ajattelu 

 luonnon ja ihmisen tulevaisuus 

 kestävä kehitys 

 

Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 

arviota/arvosanaa kahdeksan varten 

Tavoitteet 
Opetuksen tavoitteena on 

Sisäl-
töalue
et 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten S1-S4 Käsitteiden hallinta Oppilas osaa selittää muutamia 
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ajattelun taitojen kehittymiselle ja kan-
nustaa oppilasta soveltamaan eettisiä 
periaatteita arjen tilanteisiin 

ja soveltaminen keskeisiä etiikan käsitteitä ja jä-
sentää niiden avulla joitakin 
elämässä kohtaamiaan eettisiä 
tilanteita. 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja ar-
vioimaan väitteitä ja niiden perusteluita 

S1-S4 Väitteiden ja perus-
teluiden 
tunnistaminen ja 
arviointi 

Oppilas osaa löytää keskustelus-
ta väitteitä ja niiden perusteluja 
sekä pohtia perusteluiden asi-
aankuuluvuutta  

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asi-
oiden välisiä suhteita ja kehittää 
ajatteluaan 

S1, S2, 
S3 

Päättelytaidot Oppilas osaa tunnistaa virhe-
päättelyä ja korjata sen pohjalta 
omaa ajatteluaan 
 

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuu-
ta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta   

S1, S2, 
S3 

Vastuullisen toi-
minnan 
tunteminen 

Oppilas osaa kuvata, mitä tar-
koittaa itsestä, toisista ja 
luonnosta vastuun ottaminen 
sekä kertoa, mitä se tarkoittaa 
omassa toiminnassa 

T5 ohjata oppilas tutustumaan suoma-
laiseen, eurooppalaiseen ja maailman 
kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan 
kulttuurista moninaisuutta ilmiönä 

S2, S3, 
S4 

Tietojen ja käsittei-
den hallinta 
 
 

Oppilas osaa nimetä ja selittää 
joitakin kulttuuriin liittyviä ilmi-
öitä suomalaisesta, 
eurooppalaisesta ja maailman 
kulttuuriperinnöstä. Oppilas 
osaa antaa esimerkkejä yhtei-
sön tai yhteiskunnan 
kulttuurisesta moninaisuudesta 

T6  tukea oppilasta rakentamaan kat-
somuksellista ja kulttuurista 
yleissivistystään 

S1-S4 Tietojen ja käsittei-
den hallinta 

Oppilas osaa nimetä joitakin 
katsomusten ja kulttuurien tär-
keimpiä piirteitä. 

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja 
arvioimaan omaa katsomuksellista op-
pimistaan   

S1-S4 Oppimaan oppimi-
sen taidot  

Oppilas osaa asettaa opiskeluun 
liittyviä tavoitteita, pyrkii toi-
mimaan tavoitteiden suunnassa 
ja arvioi niiden toteutumista se-
kä yksin että ryhmässä.   

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kat-
somustaan ja kuuntelemaan muiden 
katsomuksellisia kannanottoja 

S1, S2, 
S3 
 
 

Vuorovaikutus-
taidot ja toiminta 
ryhmän jäsenenä 

Oppilas ilmaisee omaa katso-
muksellista ajatteluaan 
rakentavasti ja osaa kuunnella 
toisten näkemyksiä ja kannanot-
toja. 

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n 
yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien ju-
listukseen perustuvaa 
ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen 
oikeuksia  

S3 Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää YK:n yleismaail-
mallisen ihmisoikeuksien 
julistuksen keskeisen sisällön ja 
osaa kertoa esimerkkejä lapsen 
oikeuksista. 

T10  rohkaista oppilasta toimimaan 
aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa 
ympäristössään 

S1-S4 Vaikuttamisen kei-
nojen tunteminen 

Oppilas osaa etsiä ja kuvata joi-
takin vastuullisen vaikuttamisen 
keinoja.  
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14.4.8 HISTORIA 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 4-6 

 

Vuosiluokilla 4-6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen 
tiedon luonteeseen, tiedon hankkimiseen sekä peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä on herättää 
oppilaiden kiinnostus mennyttä aikaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä 
kohtaan. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja 
elämyksellisiä työtapoja. 

 

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4-6 

 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja, 
esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. 
Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä 
harjoitella tulkintojen tekemistä itsenäisesti ja toisten kanssa. Opiskelussa hankitaan ja 
käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödyntäen. Historia oppiaineena sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden kanssa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 4-6 

 

Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan 
tekemään tulkintoja, vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua 
tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla 
teksteissä käytettyjä käsitteitä. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 4-6 

 

Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. 
Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja 
tekemään niistä omia tulkintojaan. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset 
ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu 
osaaminen. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota 
tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen. 

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan 
osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja 
käyttää historian valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opintojen edistymisen kannalta 
keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen 
kulttuuriympäristöön, aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian 
merkityksen oivaltaminen ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa. 
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Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 5-6 

Opetuksen 
tavoitteet 

Sisältö-alueet     
Laaja-alainen 
osaam. 

Merkitys, arvot 
ja asenteet 

      

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä 
rakentavana oppiaineena 

S1-S5 

 

L1-L7 
 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä    

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä S1-S5 
L1, L2, L4, 
L5, L7 

 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden S1-S5 
L1, L2, L4-
L7 

 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen    

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä 
käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä 

S1-S5 L1, L2, L3 
 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja S1-S5 
L2-L4, L6, 
L7 

 

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian 
tapahtumille ja ilmiöille 

S1-S5 L2, L4,L7 
 

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön 
historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri 
asioita eri ihmisille 

S1-S5 L1-L7 

 

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa S1-S5 
L1, L2, L4, 
L7 

 

Historiallisen tiedon käyttäminen    

T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä S1-S5 L1, L2, L4  

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien 
lähteiden tai tarkastelutapojen myötä 

S1-S5 L1-L7 
 

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa S1-S5 
L2-L4, L6, 
L7 

 

 
Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Historian opiskelu on 
hyvä aloittaa perehtymällä historian tiedon luonteeseen oppilaan suvun tai lähiyhteisön 
menneisyyden avulla. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, 
paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältöalueet voidaan 
käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti. 

 
Historia, Vuosiluokka 5 
 

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty  
 
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä 
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn. 
 

 kivikausi, pronssikausi ja rautakausi 

 varhaiset korkeakulttuurit 
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S2 Vanha aika ja antiikin perintö  
 
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. 
Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta. 
 

 antiikin Kreikka 

 antiikin Rooma 

S3 Keskiaika  
 
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin 
yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään 
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen. 
 

 Rooman valtakunnan jakautuminen ja sen seuraukset Euroopassa 

 lännen ja idän kulttuurien piirteet 

 keskiaika Euroopassa 

 keskiaika Suomessa 

  
Sisältöaluetta S3 voidaan käsitellä myös kuudennella luokalla. 
 
S4 Uuden ajan murrosvaihe  
 
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. 
 
S5 Suomi osana Ruotsia  
 
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla 
 
 
Historia, Vuosiluokka 6 
 
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty  
 
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä 
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn. 
 
S2 Vanha aika ja antiikin perintö  
 
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. 
Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta. 
 
S3 Keskiaika  
 
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin 
yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään 
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen. 
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S4 Uuden ajan murrosvaihe  
 
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. 
 

 renessanssi 

 löytöretket 

 uskonpuhdistus 

 maailmankuvan muutos 

 itsevaltiuden aika 
 
S5 Suomi osana Ruotsia  
 
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla 

 Suomi osana Ruotsia uudella ajalla 
 Kustaa Vaasan aika 
 Ruotsi suurvaltana 

 

Historian arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arvio-

ta/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet    

T1 ohjata oppilasta kiinnos-
tumaan historiasta 
tiedonalana ja identiteettiä 
rakentavana oppiaineena 

S1-S5  Motivaation kehittymistä ei käytetä ar-
vosanan muodostamisen perusteena. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsearviointia. 

Tiedon hankkiminen men-
neisyydestä 

   

T2 johdattaa oppilasta tun-
nistamaan erilaisia historian 
lähteitä 

S1-S5 Historian tietoläh-
teiden 
tunnistaminen 

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatie-
toa erilaisista tietolähteistä. 

T3 ohjata oppilasta havait-
semaan historiatiedon 
tulkinnallisuuden 

S1-S5 Historiatiedon 
tulkinnallisuuden 
havaitseminen 

Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja 
tulkinnan. 
 

Historian ilmiöiden ymmär-
täminen 

   

T4 auttaa oppilasta ymmär-
tämään erilaisia tapoja jakaa 
historia aikakausiin sekä 
käyttämään niihin liittyviä 
historiallisia käsitteitä 

S1-S5 Kronologian ym-
märrys  

Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan 
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa 
antaa esimerkkejä eri aikojen yhteis-
kunnille ja aikakausille ominaisista 
piirteistä. 

T5 ohjata oppilasta ymmär-
tämään ihmisen toiminnan 
motiiveja 
 

S1-S5 Historiallinen em-
patia  

Oppilas pystyy eläytymään menneen 
ajan ihmisen asemaan ja nimeämään 
tämän toiminnan motiiveja. 

T6 johdattaa oppilasta hah-
mottamaan erilaisia syitä ja 
seurauksia historian tapah-
tumille ja ilmiöille 

S1-S5 Syy- ja seuraussuh-
teiden 
hahmottaminen 
historiassa 
 

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esi-
merkkejä historian ilmiöiden syy- ja 
seuraussuhteista. 
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T7 auttaa oppilasta tunnis-
tamaan muutoksia oman 
perheen tai yhteisön histori-
assa sekä ymmärtämään, 
miten samat muutokset ovat 
voineet tarkoittaa eri asioita 
eri ihmisille 

S1-S5 Muutoksen hah-
mottaminen  

Oppilas osaa kuvata muutoksia ja ker-
toa, miksi muutos ei ole sama kuin 
edistys. Oppilas osaa kuvata joidenkin 
esimerkkien avulla, miten muutos ei ole 
merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmi-
en näkökulmasta. 
 

T8 harjaannuttaa oppilasta 
hahmottamaan jatkuvuuksia 
historiassa 

S1-S5 Jatkuvuuden tun-
nistaminen 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöi-
den jatkuvuudesta eri aikakaudesta 
toiseen. 

Historiallisen tiedon käyt-
täminen 

   

T9 ohjata oppilasta esittä-
mämään muutoksille syitä 

S1-S5 Syy- ja seuraus-
suhteen kuvailemi-
nen 

Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään 
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja seu-
raussuhteita. 
 

T10 ohjata oppilasta selit-
tämään, miten tulkinnat 
saattavat muuttua uusien 
lähteiden tai tarkastelutapo-
jen myötä 

S1-S5 Tulkintojen selit-
täminen 

Oppilas osaa selittää joidenkin esimerk-
kien avulla, miksi sama tapahtuma tai 
ilmiö voidaan tulkita eri tavoin. 
 

T11 ohjata oppilasta selit-
tämään ihmisen toimintaa 

S1–S5 Ihmisen toiminnan 
selittäminen 

Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asi-
asta kertomuksen siten, että hän 
selittää tapahtuman tai ilmiön eri toimi-
joiden kannalta. 
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14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI 
 

Yhteiskuntaopin tehtävä vuosiluokilla 4-6 

 

Vuosiluokilla 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen 
elämään ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita, 
ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat 
vahvuutensa. Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja 
kouluyhteisössä sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus vahvistaa 
oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. 
Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin. 

 

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 
4-6 

Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, 
elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, 
opetuskeskusteluja, väittelyitä ja draamaa. Niiden kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, 
osallistumista ja vaikuttamista lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harrastuksineen ja omat 
kokemukset sekä oma luokka, koulu ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat 
osallistumisen harjoittelemisen kannalta erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian 
käyttö tarjoaa luontevan keinon yhteiskuntaa koskevan tiedon etsimiseen ja 
osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6 

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään 
itsensä yhteiskunnan jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän 
kasvuaan yhteistyökykyisiksi erilaisten yhteisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti 
yhteiskuntaa ja taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa, 
jolla on merkitystä heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppilaita 
kannustetaan osallisuuteen ja keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan 
huomioon avaamalla ja konkretisoimalla siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6 

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan 
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan 
käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon 
monipuolisesti erilaisia toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään 
yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen hallintaan. 

Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan 
osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja 
käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen 
kannalta on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä 
näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja 
vastuunsa tiedostaen. 

 

 

 

Sivu 642§ 1, SIVISTYS 21.6.2017 18:00 / Liite: Liite_1_luokat3-6



120 
 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6 

Opetuksen 
tavoitteet 

Sisältö-alueet   
Laaja-alainen 
osaam. 

Merkitys, arvot 
ja asenteet 

    

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja 
yhteiskuntaopista tiedonalana 

S1-S4 

 

 
 

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen 
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin 

S1-S4  
 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen 
sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 

  
 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten 
yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon 
merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia 
periaatteita 

S1-S3 
L2, L3, 
L4, L7 

 

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä 
omassa arjessa ja yhteiskunnassa 

S1-S4 
L2, L4, 
L5 

 

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen 
lähiyhteisössään 

S1, S4 
L3, L4, 
L6, L7 

 

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan 
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja 
tarkoitusperiä 

S1-S3 
L1, L2, 
L4 

 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen    

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen 
vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri 
mielipiteistä 

S1, S3 
L2,L6, 
L7 

 

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja 
kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja 

S1, S4 L3, L4 
 

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja 
harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti 
tiedostavalla tavalla 

S1, S3 
L3, L4, 
L5, L7 

 

 
Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. 

 
Yhteiskuntaoppi, Vuosiluokka 4 
 
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta  
 
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen 
näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja 
viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja 
talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa. 
 
Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin: 
 

 erilaiset perhemuodot 
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 liikennesäännöt ja toisten huomioiminen 

 kodin työt 

 vastuu ympäristöstä 

 asumismuodot ja asuminen 
 
S2 Demokraattinen yhteiskunta  
 
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan 
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa 
sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. 
 
Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin: 
 

 yhteiskunnan säännöt ja tapakulttuuri 

 lapsen oikeudet ja velvollisuudet 

 sääntöjen noudattamisen merkitys 

 osallistuminen yhteisön sääntöjen laatimiseen 

 vaalit ja äänestäminen 
 

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen  
 
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja 
yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja 
osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja 
järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä 
lähiyhteisön toimijoiden kanssa. 
 

 hankkeiden eteenpäin vieminen mahdollisuuksien mukaan oppiaine- ja 
vuosiluokkarajat ylittävänä yhteistyönä 

 
S4 Taloudellinen toiminta  
 
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja 
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan 
käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön 
yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin. 
 

 raha ja sen käsittely 

 erilaiset maksutavat 
 
 
Yhteiskuntaoppi, Vuosiluokka 5 
 
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta  
 
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen 
näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja 
viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja 
talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa. 
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Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin: 

 työnteon merkitys, ammatit, yrittäjyys 

 kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet 

 vastuu ympäristöstä, kestävä kehitys 
 
S2 Demokraattinen yhteiskunta  
 
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan 
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa 
sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. 
 
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen  
 
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja 
yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja 
osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja 
järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä 
lähiyhteisön toimijoiden kanssa. 
 
Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin: 
 

 hankkeiden eteenpäin vieminen mahdollisuuksien mukaan oppiaine- ja 
vuosiluokkarajat ylittävänä yhteistyönä 

 ikärajat 

 sääntöjen noudattamisen tärkeys 

 osallistuminen yhteisön sääntöjen kehittämiseen 

 koulun pelisäännöt ja kouludemokratia, omat vaikuttamisen mahdollisuudet 
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S4 Taloudellinen toiminta  
 
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja 
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan 
käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön 
yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin. 
 
Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin: 
 

 arkielämän kustannukset 

 perheen ja koululaisen menot ja tulot 

 säästämisen merkitys 
 
 
Yhteiskuntaoppi, Vuosiluokka 6 
 
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta  
 
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen 
näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja 
viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja 
talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa. 
 
Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin: 
 

 vastuu ympäristöstä 

 kestävän kehityksen periaatteet 
 
S2 Demokraattinen yhteiskunta  
 
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan 
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa 
sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. 
 
Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin: 
 

 oppilaskunta 

 vaalit ja äänestäminen 

 valtiollisten ja kunnallisten elinten perustehtävät 

 erilaiset kulttuurit ja vähemmistöryhmät Suomessa 
 
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen  
 
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja 
yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja 
osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja 
järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä 
lähiyhteisön toimijoiden kanssa. 
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Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin: 
 

 mediavastuu 

 tekijänoikeudet 

 mediakriittisyys ja – taidot 
 
S4 Taloudellinen toiminta  
 
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja 
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan 
käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön 
yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin. 
 
Kokonaisuuden käsittelyn myötä tutustutaan ainakin seuraaviin asioihin: 
 

 oman talouden hallinta 

 rahan lainaaminen 

 työelämään tutustuminen (TET-päivä) 
 

Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ 

arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-
nen 

Merkitys, arvot ja asenteet     

T1 ohjata oppilasta kiinnos-
tumaan ympäröivästä 
yhteiskunnasta ja yhteiskun-
taopista tiedonalana  

S1-S4  
 

Motivaation kehittymistä ei käytetä 
arvosanan muodostamisessa. Oppilai-
ta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia.  
 

T2 tukea oppilasta harjaan-
nuttamaan eettistä 
arviointikykyään liittyen eri-
laisiin inhimillisiin, 
yhteiskunnallisiin ja taloudel-
lisiin kysymyksiin 

S1-S4  Eettistä arviointikykyä ei käytetä ar-
vosanan muodostamisen 
periaatteena. Oppilaita ohjataan poh-
timaan kokemuksiaan osana 
itsearviointia.  
 

Yhteiskunnassa tarvittavien 
tietojen ja taitojen omak-
suminen sekä 
yhteiskunnallinen ymmärrys  

   

T3 ohjata oppilasta hahmot-
tamaan itsensä yksilönä ja 
erilaisten yhteisöjen jäsene-
nä, ymmärtämään 
ihmisoikeuksien ja tasa-
arvon merkityksen sekä 
hahmottamaan yhteiskun-
nan oikeudellisia periaatteita 

S1-S3 Yhteisten sääntöjen ja 
tasa-arvon  periaattei-
den tarkastelu  
 

Oppilas osaa selittää yhteisten sääntö-
jen merkityksen ja toimia niiden 
mukaisesti. 
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoi-
keudet ovat tärkeitä ja mihin 
oikeusjärjestelmää tarvitaan.  
 

T4 ohjata oppilasta  tarkaste-
lemaan median roolia ja 
merkitystä omassa arjessa ja 

S1-S4 Median roolin tarkas-
telu  
 

Oppilas osaa kuvailla, millainen merki-
tys medialla on hänen omassa 
elämässään ja miten erilaisia medioita 
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yhteiskunnassa  
 

voidaan käyttää vaikuttamisen väli-
neenä. 
 
 

T5 ohjata oppilasta oivalta-
maan työnteon ja 
yrittäjyyden merkityksen lä-
hiyhteisössään  
 

S1, S4 Työnteon ja yrittäjyy-
den merkityksen 
tarkastelu 
 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä työn-
teon ja yrittäjyyden merkityksestä 
perheen toimeentulon lähteenä ja yh-
teiskunnan toimivuuden perustana. 
 

T6 tukea oppilasta ymmär-
tämään, että eri toimijoiden 
tuottamaan yhteiskunnalli-
seen tietoon liittyy erilaisia 
arvoja, näkökulmia ja tarkoi-
tusperiä  

S1-S3  Erilaisten arvojen, nä-
kökulmien ja 
tarkoitusperien hah-
mottaminen  

Oppilas osaa selittää esimerkkien avul-
la, että eri toimijoiden tuottamaan 
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy eri-
laisia arvoja, näkökulmia ja 
tarkoitusperiä. 
 

Yhteiskunnallisen tiedon 
käyttäminen ja soveltami-
nen  

   

T7 kannustaa oppilasta har-
joittelemaan demokraattisen 
vaikuttamisen perustaitoja 
sekä keskustelemaan raken-
tavasti eri mielipiteistä 

S1-S3 Demokraattisen vai-
kuttamisen 
perustaitojen sekä yh-
teisössä toimimisen 
tietojen ja taitojen so-
veltaminen 
käytännössä 

Oppilas osaa soveltaa demokraattises-
sa yhteisössä toimimisen periaatteita 
ja taitoja, kuten kuuntelemista, kantaa 
ottamista, sopeutumista enemmistö-
päätöksiin sekä vaikuttamista 
lähiyhteisössä. 

T8 tukea oppilasta ymmär-
tämään oman rahankäytön 
ja kulutusvalintojen perus-
teita sekä harjoittelemaan 
niihin liittyviä taitoja  
 

S1, S4 Rahankäytön ja kulu-
tusvalintojen 
perusteiden sovelta-
minen  

Oppilas osaa perustella omaan rahan-
käyttöönsä sekä kuluttamiseen 
liittyviä ratkaisuja sekä pystyy kerto-
maan, millaisia muihin ihmisiin sekä 
ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hä-
nen kuluttamispäätöksillään on.  

T9 kannustaa oppilasta osal-
listumaan erilaisten 
yhteisöjen toimintaan ja har-
joittelemaan median käyttöä 
turvallisella ja yhteiskunnalli-
sesti tiedostavalla tavalla 

S1, S3 Mediataidot  Oppilas osaa käyttää mediaa yhteis-
kunnallisen ajattelun ja toiminnan 
välineenä sekä pohtia sen käyttämi-
seen liittyviä turvallisuusnäkökulmia. 
 

 

Sivu 648§ 1, SIVISTYS 21.6.2017 18:00 / Liite: Liite_1_luokat3-6



126 
 

14.4.10 MUSIIKKI 
 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 

 

Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja 
kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ryhmässään. Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia 
kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja 
ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja 
kuunnella kehittyvät. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä 
ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa 
erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat 
käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. 
Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. 
Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten 
oppimiskokemusten kautta. 

 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin 
opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä 
yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista jokaiselle oppilaalle. 
Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset 
musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. 
Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön 
musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä 
muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6 

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset 
tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun 
muassa työtapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, 
että myös oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin 
tilanteita sekä vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3-6 

Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti 
yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista 
oppilasta hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa 
ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen. 

Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista 
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin 
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata 
erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen 
taitojen kehittymistä. 
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Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
Sisältö-
alueet 

    
Laaja-
alainen 
osaam. 

Osallisuus       

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja 
rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään 

S1-S4     L2, L6, L7 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen       

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä 
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien 
soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä 

S1-S4     L2 

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja 
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen 

S1-S4     L1, L2 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin 
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään 
kuulemaansa sekä kertomaan siitä 

S1-S4     L2 

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia 
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen 

S1-S4     
L1, L2, L5, 
L6 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito       

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja 
musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista 
monimuotoisuutta 

S1-S4     L2 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin 
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä 

S1-S4     L4 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa       

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin 
sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4     L3 

Oppimaan oppiminen musiikissa       

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan 
harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja 
arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4     L1 

 
 
Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 
 

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, 
kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. 
Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin 
monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia 
mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia. 
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Musiikki, Vuosiluokka 3 
 
S1 Miten musiikissa toimitaan  
 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. 
Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on 
keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen. 
 
S2 Mistä musiikki muodostuu  
 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden 
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn 
kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai 
omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa 
kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin. 
 

 yksinkertaisten musiikillisten rakenteiden hahmottaminen. 

 nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn perusteita sekä musiikin tulkintaan liittyvää 
musiikkisanastoa. 

 
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa  
 
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja 
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun 
ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin 
sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. 
 

 musiikin kuuntelua ja mielipiteen ilmaisua. 
 tutustuminen mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin 
 kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö. 

 
S4 Ohjelmisto  
 
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, 
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon 
sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, 
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet 
oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon. 
 

 improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen. 

 tutustutaan musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin eri ajanjaksoilta. 

 suomalaista musiikkia 

 erilaisiin soittimiin tutustumista 

 harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden. 
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Musiikki, Vuosiluokka 4 
 
S1 Miten musiikissa toimitaan  
 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. 
Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on 
keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen. 
 

 melodia- ja sointusoittimien alkeita. 

 laulua yksin ja pienissä ryhmissä, kaanoneita 

 improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen. 
 
S2 Mistä musiikki muodostuu  
 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden 
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn 
kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai 
omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa 
kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin. 
 

 nuotinluvun alkeita; nuotit g-avaimella, 

 rytminkäsittelyn perusteita sekä musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa. 

 kehollinen ilmaisu kokonaisvaltaisesti liikkuen 
 
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa  
 
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja 
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun 
ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin 
sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. 
 

 musiikin kuuntelua ja arviointia em. taitoja syventäen. 

 tutustuminen mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin. 

 kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö. 

 harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden 
 
S4 Ohjelmisto  
 
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, 
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon 
sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, 
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet 
oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon. 
 

 improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen. 

 tutustutaan musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin eri ajanjaksoilta. 

 Suomen ja Pohjoismaiden musiikkia; sekä taide- että perinnemusiikkia 
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Musiikki, Vuosiluokka 5 
 
S1 Miten musiikissa toimitaan  
 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. 
Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on 
keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen. 
 

 tutustumista bändisoittoon ja -soittimiin mahdollisuuksien mukaan, yhteisoittoa, 
melodiasoittoa 

 laulua yksin ja pienryhmissä, laulua mikrofoniin, moniääniseen lauluun tutustumista. 

 improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen. 
 
S2 Mistä musiikki muodostuu  
 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden 
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn 
kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai 
omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa 
kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin. 
 

 nuotit g-avaimella, aika-arvot, tauot ja tahtilajit 

 opittujen musiikin elementtien käyttäminen. 
 
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa  
 
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja 
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun 
ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin 
sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. 
 

 musiikin kuuntelua ja arviointia em. taitoja syventäen. 

 tutustuminen mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin. 

 kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö. 

 harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden 
 
S4 Ohjelmisto  
 
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, 
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon 
sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, 
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet 
oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon. 
 

 improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen 

 tutustutaan musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin eri ajanjaksoilta 

 sinfoniaorkesterin soittimiin tutustuminen 

 maailmanmusiikkia: Eurooppa 
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Musiikki, Vuosiluokka 6 
 
S1 Miten musiikissa toimitaan  
 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. 
Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on 
keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen. 
 

 opittujen taitojen käyttö yhteissoitossa. 

 bändisoittoa; komppeja rummuilla, bassolla vähintään vapaat kielet, 
sointusoittimella muutamaa sointua käyttäen; esim. kitara, kosketinsoitin, ukule 

 laulaminen; yhteislaulua, laulua yksin ja pienissä ryhmissä, mikrofoniin laulamista, 
kaanoneita, kaksiäänisiä, lisä-ääniä 

 äänenkäyttöä ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia. 

 kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitojen mukaan, kehorytmejä, laululeikkejä ja 
ilmaisua kokonaisvaltaisesti liikkuen 

 

S2 Mistä musiikki muodostuu  
 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden 
rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn 
kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai 
omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa 
kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin. 
 

 opittujen musiikin elementtien käyttäminen ja soveltaminen. 

 nuotit g-avaimella 

 aika-arvot, tauot ja tahtilajit 

 muotorakenteet 

 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa  
 
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja 
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun 
ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin 
sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. 
 

 omien musiikillisten näkemysten esittäminen. 

 tutustuminen mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin. 

 kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö. 

 harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden. 
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S4 Ohjelmisto  
 
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, 
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon 
sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, 
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet 
oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon. 
 

 improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen. 

 tutustutaan musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin eri ajanjaksoilta esim. 
maailmanmusiikkia; Afrikka, Aasia, Australia. 

 länsimaisen taidemusiikin historiaa antiikista romantiikkaan. 

 

Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ ar-

vosanaa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite 
 

Sisältö-
alueet 

Arvioinnin 
kohteet op-
piaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

Osallisuus    

T1 rohkaista oppilasta osallistu-
maan yhteismusisointiin ja 
rakentamaan myönteistä yhteis-
henkeä yhteisössään 

S1-S4 Musiikilliset 
yhteistyö-
taidot 

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jä-
senet yhteismusisoinnissa.  

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä 
luova tuottaminen 

   

T2 ohjata oppilasta luontevaan 
äänenkäyttöön ja laulamiseen 
sekä kehittämään keho-, rytmi-, 
melodia- ja sointusoittimien soit-
totaitoaan musisoivan ryhmän 
jäsenenä 

S1-S4 Laulaminen 
ja soittami-
nen ryhmän 
jäsenenä 

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja 
-soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa 
osaksi musiikillista kokonaisuutta.  
 
 

T3 kannustaa oppilasta keholli-
seen musiikin, kuvien, tarinoiden 
ja tunnetilojen ilmaisuun koko-
naisvaltaisesti liikkuen 
 

S1-S4 Musiikki-
liikunta 
  

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyt-
tää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.  
 

T4 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia ääniympäristön ja 
musiikin elämykselliseen kuunte-
luun sekä ohjata häntä 
jäsentämään kuulemaansa sekä 
kertomaan siitä 

S1-S4 Musiikin 
kuuntelu 

Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiik-
kia ja esittää näkemyksiään 
kuulemastaan.  
 
 

T5 rohkaista oppilasta impro-
visoimaan sekä suunnittelemaan 
ja toteuttamaan pienimuotoisia 
sävellyksiä tai monitaiteellisia ko-
konaisuuksia eri keinoin ja myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1-S4 Luovan mu-
siikillisen 
ajattelun il-
maiseminen 
eri keinoin 

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen 
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisu-
tapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti 
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.  
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käyttäen 

Kulttuurinen ymmärrys ja moni-
lukutaito 

   

T6 ohjata oppilasta tarkastele-
maan musiikillisia kokemuksiaan 
ja musiikillisen maailman esteet-
tistä, kulttuurista ja historiallista 
monimuotoisuutta  

S1-S4 Musiikin 
merkitysten 
havainnointi  

Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen 
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja 
kokemuksistaan.  
 

T7 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään musiikkikäsitteitä ja 
musiikin merkintätapojen peri-
aatteita musisoinnin yhteydessä 

S1-S4 Musiikin 
merkintä-
tapojen ym-
märtämi-nen 

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten 
merkintöjen mukaisesti musisoinnin yh-
teydessä.  
 

Hyvinvointi ja turvallisuus mu-
siikissa 

   

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan 
musiikin vaikutuksia hyvinvointiin 
sekä huolehtimaan musisointi- ja 
ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4 Välineiden ja 
laitteiden 
turvallinen 
käyttö 

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia otta-
en huomioon muun muassa äänen ja 
musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.  
 

Oppimaan oppiminen musiikissa    

T9 ohjata oppilasta kehittämään 
musiikillista osaamistaan harjoit-
telun avulla, osallistumaan 
tavoitteiden asettamiseen ja ar-
vioimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 Oppimaan 
oppiminen ja 
työskentely-
taidot  

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen 
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii ta-
voitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.  
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14.4.11 KUVATAIDE 
 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 

 

Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun 
visuaaliseen kulttuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun 
ja harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa 
tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja 
toimintatapoihin oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan 
tutkimaan taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri 
aikoina sekä erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden 
yhdessä toimimisen edellytyksiä ja käytäntöjä. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja 
syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja 
verkkoympäristöjä. 

 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen 
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova 
soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun 
rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, 
pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa 
otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan 
tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja 
vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa 
ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin ajankohtaisia taiteen ja 
muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen ja 
temaattiseen lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri 
tietolähteisiin. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään 
monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, 
psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen 
yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta 
ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. 
Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja 
oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää 
vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 
Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun 
rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. 
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja 
tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, 
eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, 
pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6 

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan 
kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella 
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tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta 
ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen 
arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen 
ulottuvuuksiin. 

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista 
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen 
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä 
havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja 
tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä. 

 

Kuvataiteenopetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
Sisältö-
alueet 

    
Laaja-
alainen 
osaam. 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu       

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja 
muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia 
välineitä hyödyntäen 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja 
ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan 
kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 

S1, S2, 
S3 

    
L1, L2, L3, 
L4, L5, L6 

Kuvallinen tuottaminen       

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia 
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä 
harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan 

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen 
kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän 
tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa 
kuvissaan 

S1, S2, 
S3 

    
L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta       

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri 
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista 
kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä 
pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta 
kuviin 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien 
kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan 

S1, S2, 
S3 

    
L1, L2, L4, 
L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen       

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja 
muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen 

S1, S2, 
S3 

    
L1, L2, L3, 
L4, L6, L7 
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moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja 
toimintatapoja valitessaan 

 
 

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla  
3-6 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön 
kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja 
opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia 
ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja 
ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien 
välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien 
kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa 
hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. 

 

Kuvataide, Vuosiluokka 3 
 
S1 Omat kuvakulttuurit 
 
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin 
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 
Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri 
yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 
 

 Piirustus- a maalausvälineiden käyttö (esim. puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, 
hiili, vesivärit, lyijykynät) sekä välineiden hallinta ja huolto 

 kolmiulotteinen työskentely: savi (yhdestä kappaleesta muovaileminen) ja esim. 
paperimassa, taikataikina, pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, 
kierrätysmateriaalit, liisteröintityöt 

 painomenetelmien käyttö (esim. monotypia, leimasinpainanta, sabluunapainanta, 
töpötys) 

 valokuvaus: välineen käyttö, kuvauslupaan tutustuminen 

 kuvalliset muuntujat: värioppi (pää- ja välivärien kertaus, kylmä ja lämmin) muoto 

 kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. mainokset) 
 
S2 Ympäristön kuvakulttuurit 
 
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon 
ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita 
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja 
visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja 
medioiden merkitystä yhteiskunnassa. 
 

 kolmiulotteinen työskentely: esim. paperimassa, taikataikina, pahvi, rautalanka, 
tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit, liisteröintityöt 

 valokuvaus: välineen käyttö, kuvauslupaan tutustuminen 
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 erilaiset kuvatyypit: (esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainokset, muotokuvat, 
maisemat, sarjakuvat, taidekuvat) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja 
lähtökohtana 

 kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. liikennemerkit, mainokset) 

 oman kotipaikkakunnan ympäristöön ja arkkitehtuuriin tutustuminen (esim. 
kirkko, veistokset ja patsaat) 

 
S3 Taiteen maailmat 
 
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta 
kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin 
sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn 
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen 
ja vastaanottamiseen. 
 

 erilaiset kuvatyypit (esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainokset, muotokuvat, 
maisemat, sarjakuvat, taidekuvat) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja 
lähtökohtana 

 taidekuvien tarkastelua 

 oman kotipaikkakunnan ympäristöön ja arkkitehtuuriin tutustuminen (esim. 
kirkko, veistokset ja patsaat) 

 
Kuvataide, Vuosiluokka 4 
 
S1 Omat kuvakulttuurit 
 
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin 
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 
Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri 
yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 

 piirustus- ja maalausvälineiden käyttö (esim. puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, 
hiili, vesivärit, lyijykynät) sekä välineiden hallinta ja huolto 

 kolmiulotteinen työskentely: savi (makkaratekniikka) ja esim. paperimassa, 
taikataikina, pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit, 
liisteröintityöt 

 painomenetelmien käyttö (esim. monotypia, leimasinpainanta, sabluunapainanta, 
töpötys) 

 valokuvaus: välineen käyttö, kuvauslupa 

 kuvalliset muuntujat: (sommittelu, tasapaino, värimaailma, valööri) 

 kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. mainokset) 
 
S2 Ympäristön kuvakulttuurit 
 
 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon 
ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita 
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja 
visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen 
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työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja 
medioiden merkitystä yhteiskunnassa. 
 

 kolmiulotteinen työskentely: esim. paperimassa, taikataikina, pahvi, rautalanka, 
tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit, liisteröintityöt 

 valokuvaus: välineen käyttö, kuvauslupa 

 kuvalliset muuntujat: sommittelu, tasapaino, värimaailma, valööri 

 erilaiset kuvatyypit (esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainokset, muotokuvat, 
maisemat, sarjakuvat, taidekuvat, pilakuvat, karikatyyrit) havainnoinnin tai 
työskentelyn kohteena ja lähtökohtana 

 kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. mainokset) 
 
S3 Taiteen maailmat 
 
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta 
kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin 
sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn 
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen 
ja vastaanottamiseen. 
 

 kuvalliset muuntujat: sommittelu, tasapaino, värimaailma, valööri 

 erilaiset kuvatyypit (esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainokset, muotokuvat, 
maisemat, sarjakuvat, taidekuvat, pilakuvat, karikatyyrit) havainnoinnin tai 
työskentelyn kohteena ja lähtökohtana 

 taideteosten tarkasteleminen työskentelyn lähtökohtana (erityisesti Suomen 
taiteen kultakauden teokset) 

 
Kuvataide, Vuosiluokka 5 
 
S1 Omat kuvakulttuurit 
 
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin 
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 
Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri 
yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 
 

 piirustus ja maalausvälineiden käyttö (esim. puuvärit, akvarelli- ja 
pehmeäpastelliliidut, akryylivärit, hiili, vesivärit, lyijykynät, kalligrafiakynät) sekä 
välineiden hallinta/ ergonomisuus ja huolto 

 painomenetelmien käyttö (esim. monotypia, sabluunapainanta, töpötys, pressprint) 

 ihmishahmon kuvaaminen: ihmisen mittasuhteisiin tutustuminen, ihmishahmon 
piirtäminen (liike, asennot), kolmiulotteisen ihmishahmon tekeminen, ihminen 
taidehistoriassa (muotokuvat, veistokset) 
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit 
 
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon 
ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita 
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja 
visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja 
medioiden merkitystä yhteiskunnassa. 
 

 piirustus ja maalausvälineiden käyttö (esim. puuvärit, akvarelli- ja 
pehmeäpastelliliidut, akryylivärit, hiili, vesivärit, lyijykynät, kalligrafiakynät) sekä 
välineiden hallinta/ ergonomisuus ja huolto 

 kolmiulotteinen työskentely: esim. savi (levytekniikka), paperimassa, pahvi, 
rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit, liisteröintityöt 

 painomenetelmien käyttö (esim. monotypia, sabluunapainanta, töpötys, pressprint) 

 animaatio (esim. piirros- tai vaha-animaation suunnittelu ja toteutus) 

 erilaiset kuvatyypit: (esim. lehtikuvat, mainokset, pilakuvat, karikatyyrit, taidekuvat) 
havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana 

 
S3 Taiteen maailmat 
 
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta 
kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin 
sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn 
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen 
ja vastaanottamiseen. 
 

 piirustus ja maalausvälineiden käyttö (esim. puuvärit, akvarelli- ja 
pehmeäpastelliliidut, akryylivärit, hiili, vesivärit, lyijykynät, kalligrafiakynät) sekä 
välineiden hallinta/ ergonomisuus ja huolto 

 painomenetelmien käyttö (esim. monotypia, sabluunapainanta, töpötys, pressprint) 

 kollaasi 

 ihmishahmon kuvaaminen: ihmisen mittasuhteisiin tutustuminen, ihmishahmon 
piirtäminen (liike, asennot), kolmiulotteisen 

 ihmishahmon tekeminen, ihminen taidehistoriassa (muotokuvat, veistokset) 

 erilaiset kuvatyypit: (esim. lehtikuvat, mainokset, pilakuvat, karikatyyrit, taidekuvat) 
havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana 

 taidesuuntien tarkasteleminen työskentelyn lähtökohtana (esim. kubismi, 
naivismi) 

 
Kuvataide, Vuosiluokka 6 
 
S1 Omat kuvakulttuurit 
 
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin 
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 
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Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri 
yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 
 

 piirustus ja maalausvälineiden käyttö 

 painomenetelmien käyttö (esim. monotypia, sabluunapainanta, töpötys, pressprint, 
kohopainanta, linopainanta) 

 
S2 Ympäristön kuvakulttuurit 
 
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon 
ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita 
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja 
visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja 
medioiden merkitystä yhteiskunnassa. 
 

 piirustus ja maalausvälineiden käyttö 

 kolmiulotteinen työskentely: esim. savityö opittuja tekniikoita soveltaen, 
paperimassa, pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit, 
liisteröintityöt 

 painomenetelmien käyttö (esim. monotypia, sabluunapainanta, töpötys, pressprint, 
kohopainanta, linopainanta) 

 elokuva 

 erilaiset kuvatyypit: nykytaide (esim. valokuva, ympäristö- ja yhteisötaide, 
installaatio, video- ja mediataide, käsitetaide, performanssi, katutaide, taidekuvat, 
liikkuva kuva, elokuva) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana 

 
S3 Taiteen maailmat 
 
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta 
kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin 
sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn 
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen 
ja vastaanottamiseen. 
 

 piirustus ja maalausvälineiden käyttö 

 painomenetelmien käyttö (esim. monotypia, sabluunapainanta, töpötys, pressprint, 
kohopainanta, linopainanta) 

 erilaiset kuvatyypit: nykytaide (esim. valokuva, ympäristö- ja yhteisötaide, 
installaatio, video- ja mediataide, käsitetaide, performanssi, katutaide, taidekuvat, 
liikkuva kuva, elokuva) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana 

 

Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ ar-

vosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu    

T1 kannustaa oppilasta havainnoi- S1, S2, Taiteen, ympäristön Oppilas osaa tehdä monipuoli-
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maan taidetta, ympäristöä ja muuta 
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja 
erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntä-
en  

S3 ja muun visuaalisen 
kulttuurin havainnoi-
minen 

sia havaintoja ympäristöstä ja 
sen kuvista käyttämällä kuvalli-
sia välineitä 

T2 rohkaista oppilasta keskustele-
maan havainnoistaan ja ajatuksistaan 
sekä harjoittelemaan näkemystensä 
perustelemista 

S1, S2, 
S3 

Havaintojen ja ajatus-
ten sanallistaminen 

Oppilas osaa kuvailla taitee-
seen, ympäristöön ja muuhun 
visuaaliseen kulttuuriin liittyviä 
havaintojaan ja perustella aja-
tuksiaan sanallisesti 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan 
havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallises-
ti ja muita tiedon tuottamisen tapoja 
käyttäen 

S1, S2, 
S3 

Havaintojen ja ajatus-
ten kuvallinen 
ilmaiseminen 
 

Oppilas osaa ilmaista havainto-
jaan ja ajatuksiaan 
hyödyntämällä kuvien rinnalla 
myös muita tiedon tuottami-
sen tapoja 

Kuvallinen tuottaminen    

T4 ohjata oppilasta käyttämään moni-
puolisesti erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä 
harjaannuttamaan kuvan tekemisen 
taitojaan 

S1, S2, 
S3 

Kuvallisten ilmaisu-
keinojen käyttäminen 

Oppilas osaa soveltaa erilaisia 
materiaaleja, tekniikoita ja il-
maisukeinoja kuvallisessa 
tuottamisessaan 

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen 
kuvallisten taitojen kehittämiseen yk-
sin ja yhteistyössä muiden kanssa 

S1, S2, 
S3 

Kuvailmaisun taitojen 
kehittäminen 

Oppilas osaa asettaa tavoittei-
ta ja pyrkii kehittämään 
kuvailmaisuaan yksin ja ryh-
män jäsenenä 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan eri-
laisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja 
käyttämään kuvallisen vaikuttamisen 
keinoja omissa kuvissaan 

S1, S2, 
S3 

Kuvien avulla vaikut-
taminen ja 
osallistuminen 

Oppilas osaa käyttää erilaisia 
kuvallisen vaikuttamisen keino-
ja ilmaistessaan mielipiteitään 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta    

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan 
kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyk-
sissä sekä pohtimaan todellisuuden ja 
fiktion suhdetta 

S1, S2, 
S3 

Kuvien tarkastelu 
 

Oppilas osaa tarkastella sisäl-
lön, muodon ja asiayhteyden 
vaikutusta erilaisten kuvien 
tulkintaan 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan 
taidetta ja muuta visuaalista kulttuu-
ria teoksen, tekijän ja katsojan 
näkökulmista sekä pohtimaan histori-
allisten ja kulttuuristen tekijöiden 
vaikutusta kuviin 

S1, S2, 
S3 

Kuvatulkinnan mene-
telmien käyttäminen 

Oppilas osaa tulkita kuvia teok-
sen, tekijän ja katsojan 
näkökulmista sekä hyödyntää 
tulkintojaan kuvista keskustel-
taessa 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri 
aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun 
tapoja omissa kuvissaan 

S1, S2, 
S3 

Kuvailmaisun tapojen 
käyttäminen 

Oppilas osaa hyödyntää erilai-
sia kuvailmaisun tapoja 
tarkastellessaan taidetta ja 
muuta visuaalista kulttuuria 
sekä tehdessään omia kuvia 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen 
arvottaminen 

   

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan 
taiteessa, ympäristössä ja muussa vi-
suaalisessa kulttuurissa ilmenevistä 
arvoista 

S1, S2, 
S3 

Arvojen tarkastelemi-
nen 

Oppilas osaa ilmaista näke-
myksiään taiteessa, 
ympäristössä ja muussa visuaa-
lisessa kulttuurissa ilmenevistä 
arvoista 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan S1, S2, Kuvailmaisun sisältö- Oppilas ottaa kuvailmaisussaan 
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huomioon kulttuurinen moninaisuus 
ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisäl-
töjä ja toimintatapoja valitessaan 

S3 jen ja toimintatapojen 
valinta 
 

huomioon kulttuurisen moni-
naisuuteen ja kestävään 
kehitykseen liittyviä näkökul-
mia 
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14.4.12 KÄSITYÖ 
 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 

 

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen 
käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja 
symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää 
niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. 
Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja 
laitteiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on 
haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti 
oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista. 

 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet, koneet, laitteet ja materiaalit muodostavat 
käsityön oppimista tukevan oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä 
tarvittavan teknologian toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. Tieto- ja viestintäteknologia 
tarjoaa mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimateriaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, 
digitaalisten kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja 
suunnittelun tukena. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. 

Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja 
yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja 
kansainväliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti sekä 
museo-, näyttely- ja kirjastokäynneillä. Näyttelyihin ja yrityksiin tehtävillä opintokäynneillä 
tuetaan ja vahvistetaan koulussa opittua ja käyntejä hyödynnetään oppimistehtävissä. 
Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, 
vastuullisesti ja turvallisesti. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset 
edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja 
esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. 
Oppilasta tuetaan kehittämään käsityötaitojaan joustavasti itselleen sopivalla tavalla ja 
kannustetaan nauttimaan tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden omia ratkaisuja 
sekä vahvistetaan uutta luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä 
muiden kanssa. Ohjaukselle ja tuelle varataan riittävästi aikaa. Vuosiluokkien 5-6 
opetuksessa painotetaan oppilaslähtöisesti käsityön sisältöalueita (tn/ts), jolloin 
huomioidaan oppilaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet ja harrastuneisuus. Painottaminen 
toteutetaan tuottamalla vähintään yksi käsityö molemmilla sisältöalueella lukuvuoden 
aikana. Oppilas ja huoltaja valitsevat painotuksen 4. vuosiluokan kevätlukukauden aikana. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3-6 

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko 
käsityöprosessia koskevaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. 
Palautteen antamisessa korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan 
osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimisen ja 
omaksumisen rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon 
kehittymistä. Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja 
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ohjataan kehittämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia 
tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja 
arvioida, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, 
toisten työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa. 

Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista 
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityön 
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä 
havainnoida kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, 
työskentelyn sujuvuutta ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista. 

 

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
Sisältö-
alueet 

    
Laaja-alainen 
osaam. 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä 
innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään 
käsityöhön 

S1-S6     L1,L2 

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen 
käsityöprosessi ja sen dokumentointi 

S1-S6   
L1, L5 

  

L
1
,
 
L
5 

 

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai 
yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja 
teknisiin ratkaisuihin 

S1-S4   L2,L4,L5 

 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan 
monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä 
tarkoituksenmukaisesti 

S3, S5 

  

L4,L6 

 

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja 
vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä 
sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä. 

S1-S5 L3,L6 

 

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa 
käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin 
dokumentoinnissa 

S1,S2,S6     L5 

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan 
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön 
prosessia 

S6     L1,L4,L7 

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja 
kriittisesti 

S1-S3, 
S5 

    L1,L3,L7 

 
 
Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 
 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät ajankohtaisia ja 
monipuolisia oppimistehtäviä eri vuosiluokille. Sisällöissä toteutetaan käsityöllisin keinoin 
erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja ennakkoluulotonta 
soveltamista, muissa oppiaineissa ja oppimisympäristöissä opittua hyödyntäen. 
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Käsityö, Vuosiluokka 3 
 
S1 Ideointi  
 
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia 
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja 
luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, 
kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja 
taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä. 
 

 tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana suunnittelua ja ideointia. 
 
S2 Suunnittelu  
 
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä 
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden 
kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia 
sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja 
mittakaavoja. 
 

 suunnitelmassa tuote kuvataan vähintään kahdesta eri suunnasta 
(kolmiulotteisuus). 

 käytetään kuvallisia ja kirjallisia ohjeita. 
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S3 Kokeilu  
 
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien 
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa 
työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, 
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla 
aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta 
tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin. 
 

 ompelukoneen peruskäyttö: langoitus, ompelukoneen säädöt, saumanvara, sauma, 
huolittelu 

 lankatyöt: työvälineitä ja työtapoja, joilla lankaa käsitellään, tutustutaan neulontaan 
ja virkkaukseen 

 kankaan kuviointi: esim. painanta, kirjonta, applikointi 

 sahaaminen: oikean työvälineen valinta, erilaiset harjoitukset ja materiaalit, 
mahdollisuus kokeiluihin 

 liitostekniikat: naulaaminen, ruuvaaminen, niittaaminen, liimaaminen, mekaanista 
harjoittelua, mahdollisuus kokeilla erilaisia työvälineitä 

 poraaminen: havainnollistetaan eri työtapoja, kokeilut erilaisilla työvälineillä ja 
materiaaleilla 

 lastuava työstö: työvälineet: esim. puukko, taltta, höylä 

 metallien kylmätyöstö 

 materiaalin viimeistely: (viimeistelytavat ikäkauden mahdollistamalla tavalla) 
viilaaminen, hiominen, silittäminen. 

 huomio siihen, miten huolimattomuus/ väärä työtapa heijastuu myöhempiin 
vaiheisiin 

 työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen 

 materiaalien ja työvälineiden ekologinen ja ekonominen käyttö, 
kierrätysmateriaalien käyttöön tutustuminen 

 pintakäsittely: esim. maalaaminen, petsaaminen, vahaaminen, öljyäminen 
 
S4 Tekeminen  
 
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden 
toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, 
työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. 
 

 hyödynnetään kyseisellä vuosiluokalla kokeiltuja työmateriaaleja ja valmistustapoja 

 mittaaminen: matemaattisten käsitteiden havainnollistaminen monipuolisesti töissä, 
suorakulma ja kohtisuoruuden käsite, mittamuutokset, mm-cm-m 

 kaavan käyttö: käytettävien osien leikkaaminen valmiiden mallien avulla 

 oman suunnitelman ja kirjallisten työohjeiden mukaan työskentely ohjatusti 
 
S5 Soveltaminen  
 
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin 
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja 
turvalliseen työskentelykulttuuriin. 
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S6 Dokumentointi ja arviointi  
 
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. 
Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan 
antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 
 

Käsityö, Vuosiluokka 4 
 
S1 Ideointi  
 
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia 
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja 
luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, 
kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja 
taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä. 
 

 tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana suunnittelua ja ideointia. 
 

S2 Suunnittelu  
 
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä 
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden 
kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia 
sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja 
mittakaavoja. 
 

 suunnitelmassa tuote kuvataan vähintään kahdesta eri suunnasta 
(kolmiulotteisuus). 

 käytetään kuvallisia ja kirjallisia ohjeita 
 
S3 Kokeilu  
 
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien 
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa 
työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, 
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla 
aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta 
tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin. 
 

 ompelukoneen peruskäyttö: langoitus, ompelukoneen säädöt, saumanvara, sauma, 
huolittelu 

 lankatyöt: työvälineitä ja työtapoja, joilla lankaa käsitellään, tutustutaan neulontaan 
ja virkkaukseen 

 kankaan kuviointi: esim. painanta, kirjonta, applikointi 

 sahaaminen: sahaamisen ymmärtäminen ilmiönä, oikean työvälineen valinta, 
erilaiset harjoitukset ja materiaalit, mahdollisuus kokeiluihin 

 liitostekniikat: naulaaminen, ruuvaaminen, niittaaminen, liimaaminen, mekaanista 
harjoittelua, mahdollisuus kokeilla erilaisia työvälineitä 
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 poraaminen: havainnollistetaan eri työtapoja, kokeilut erilaisilla työvälineillä ja 
materiaaleilla 

 lastuava työstö: työvälineet: esim. puukko, taltta, höylä 

 metallien kylmätyöstö 

 materiaalin viimeistely: (viimeistelytavat ikäkauden mahdollistamalla tavalla) 
viilaaminen, hiominen, silittäminen. 

 huomio siihen, miten huolimattomuus/ väärä työtapa heijastuu myöhempiin 
vaiheisiin 

 työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen 

 materiaalien ja työvälineiden ekologinen ja ekonominen käyttö, 
kierrätysmateriaalien käyttöön tutustuminen 

 
S4 Tekeminen  
 
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden 
toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, 
työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. 
 

 hyödynnetään kyseisellä vuosiluokalla kokeiltuja työmateriaaleja ja valmistustapoja 

 mittaaminen: matemaattisten käsitteiden havainnollistaminen monipuolisesti töissä, 
suorakulma ja kohtisuoruuden käsite, mittamuutokset, mm-cm-m 

 kaavan käyttö: käytettävien osien leikkaaminen valmiiden mallien avulla 

 oman suunnitelman ja kirjallisten työohjeiden mukaan työskentely ohjatusti 

 

S5 Soveltaminen  
 
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin 
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja 
turvalliseen työskentelykulttuuriin. 
 
S6 Dokumentointi ja arviointi  
 
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. 
Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan 
antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 
 

Käsityö, Vuosiluokka 5 
 
S1 Ideointi  
 
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia 
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja 
luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, 
kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja 
taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä. 
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S2 Suunnittelu  
 
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä 
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden 
kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia 
sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja 
mittakaavoja. 
 

 tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja mallinnukseen tutustuminen 

 teknisen piirtämisen taitojen harjaannuttaminen 

 tekstimuotoisen ohjeen ja käsityössä käytettävien yleisten merkkien ymmärtäminen, 
mittakaava 

 

S3 Kokeilu  
 
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien 
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa 
työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, 
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla 
aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta 
tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin. 
 

 elektroniikkatyöt, tutustutaan elektroniikan peruskomponentteihin 

 muovin lämpömuovaus 
 
S4 Tekeminen  
 
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden 
toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, 
työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. 
 

 kaavan käyttö 

 ompelukoneen monipuolinen käyttö 

 tutustuminen saumurin käyttöön 

 erilaiset lankatyöt 

 kankaan kuviointi ja erityistekniikat 

 liitostekniikka 

 elektroniikkatyöt 

 työvälineiden huolto 
 
S5 Soveltaminen  
 
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin 
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja 
turvalliseen työskentelykulttuuriin. 

 kaavoitus: valmiskaavan jäljentäminen ja käyttö, kaavamerkit 

 turvallinen, ikätasoon ja työturvamääräyksiin suhteutettu itsenäinen koneiden ja 
laitteiden käyttö 

 tuotteen elinkaari 
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S6 Dokumentointi ja arviointi  
 
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. 
Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan 
antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 
 
 
Käsityö, Vuosiluokka 6 
 
S1 Ideointi  
 
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia 
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja 
luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, 
kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja 
taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä. 
 
S2 Suunnittelu  
 
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä 
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden 
kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia 
sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja 
mittakaavoja. 
 

 tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja mallinnukseen tutustuminen 

 teknisen piirtämisen taitojen harjaannuttaminen 

 tekstimuotoisen ohjeen ja käsityössä käytettävien yleisten merkkien ymmärtäminen, 
mittakaava 

 
S3 Kokeilu  
 
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien 
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa 
työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, 
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla 
aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta 
tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin. 
 

 tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan 

 elektroniikkatyöt 

 

S4 Tekeminen  
 
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden 
toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, 
työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. 
 

 kaavoitus: valmiskaavan jäljentäminen ja käyttö, kaavamerkit 

 ompelukoneen monipuolinen käyttö 
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 tutustuminen saumurin käyttöön 

 erilaiset lankatyöt 

 kankaan kuviointi ja erityistekniikat 

 liitostekniikka 

 elektroniikkatyöt 

 työvälineiden huolto 
 
S5 Soveltaminen  
 
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin 
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja 
turvalliseen työskentelykulttuuriin. 
 

 turvallinen, ikätasoon ja työturvamääräyksiin suhteutettu itsenäinen koneiden ja 
laitteiden käyttö 

 tuotteen elinkaari 
 
S6 Dokumentointi ja arviointi  
 
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. 
Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan 
antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 

 

 

Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ ar-

vosanaa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-
nen 

T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin teke-
miseen sekä innostaa 
keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntä-
vään käsityöhön 

S1-S6  Ei vaikuta arvosanan muodostami-
seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan 
kokemuksia osana itsearviointia. 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja hallit-
semaan kokonainen 
käsityöprosessi ja sen 
dokumentointi 

S1-S6 Oman työn suunnittelu, 
valmistus, arviointi ja 
prosessin dokumen-
tointi 

Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen 
käsityöprosessin ja tehdä dokumen-
tointia prosessin eri vaiheista. 
 
 

T3 opastaa oppilasta 
suunnittelemaan ja val-
mistamaan yksin tai 
yhdessä käsityötuote tai 
-teos luottaen omiin es-
teettisiin ja teknisiin 
ratkaisuihin 

S1-S4 Tuotteen valmistami-
nen 
 

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yh-
teiseen suunnitelmaansa perustuvan 
tuotteen tai teoksen, jossa on huomi-
oitu esteettisyys ja toimivuus. 
 
 
 

T4 ohjata oppilasta tun-
nistamaan käsitteistöä 

S3,S5 Käsityössä käytettävien 
materiaalien ja valmis-

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää 
tarkoituksenmukaisesti eri materiaa-
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sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoi-
tuksenmukaisesti 

tustekniikoiden valinta, 
yhdistäminen ja työs-
täminen  

leja ja valmistustekniikoita. 
 
Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsi-
työn käsitteistöä.  

T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjäntei-
sesti ja 
vastuuntuntoisesti, huo-
lehtimaan turvallisesta 
työskentelystä sekä valit-
semaan ja käyttämään 
työhön sopivaa välineis-
töä 

S1-S5  Työskentelytaidot Oppilas ottaa vastuuta omasta työs-
tään ja toimii tavoitteellisesti. 
Oppilas osaa kuvata yksinkertaisten ja 
arkipäivään liittyvien laitteiden toi-
mintaperiaatteita. 
 
Oppilas osaa käyttää asianmukaisia 
työvälineitä, koneita ja laitteita oi-
kein, turvallisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti. 
 

T6 opastaa oppilasta 
käyttämään tieto– ja 
viestintäteknologiaa kä-
sityön suunnittelussa, 
valmistamisessa ja käsi-
työprosessin 
dokumentoinnissa 

S1, S2, S6 Tieto- ja viestintätek-
nologian käyttäminen 
omassa työskentelyssä 

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestin-
täteknologiaa ohjatusti käsityön 
suunnittelussa, valmistuksessa ja käsi-
työprosessin dokumentoinnissa.  

T7 ohjata oppilasta arvi-
oimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuoro-
vaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsi-
työn prosessia  

S6 Oman ja muiden työn 
arviointi, vertaispalaut-
teen antaminen 
  
 

Oppilas osallistuu rakentavasti oman 
ja toisten työn ja työskentelyn arvi-
ointiin ja vertaispalautteen 
antamiseen. 

T8 herättää oppilas arvi-
oimaan kulutus- ja 
tuotantotapoja kriittises-
ti  

S1-S3, S5 Kulutus- ja tuotanto- 
tapojen pohdinta 

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- 
ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen 
elinkaaren. 
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14.4.13 LIIKUNTA 
 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 

”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.”  

 

Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja 
monipuolistamisessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja 
vuorovaikutuksellinen opetus tukee taitojen oppimista, oppilaiden hyvinvointia, kasvua 
itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnalliseen elämäntapaan. Oppilaat 
osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja vastuulliseen 
toteuttamiseen. 

 

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti 
erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan 
opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja 
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen 
yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, 
kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista 
toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista 
liikennekäyttäytymistä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 3-6 

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden 
saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja 
osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on 
keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri 
sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja 
rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokilla 3-6 kiinnitetään huomiota sellaisten perustaitojen 
hallintaan, joilla on merkitystä yhteiseen toimintaan osallistumisessa. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 3-6 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla 
ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä 
liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja 
työskentelystä. 

Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä 
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa 
ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja 
psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) 
ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä 
arvioinnin perusteena. Move! -mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. 
Oppilaita ohjataan itsearviointiin. 

Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista 
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 
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osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan 
valtakunnallisia arviointikriteereitä. 
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Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen 
tavoitteet 

Sisältö-
alueet 

    
Laaja-alainen 
osaam. 

Fyysinen 
toimintakyky 

      

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan 
erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen. 

S1 

 

L1, L3 
 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan 
eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä 
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 L1, L3, L4 

 

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja 
liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa. 

S1 L3 

 

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan 
välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri 
vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa. 

S1 L3 

 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja 
kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, 
kestävyyttä ja voimaa. 

S1 L3 

 

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja 
pelastautumaan vedestä. 

S1 L3 
 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan 
liikuntatunneilla.  

S1 L3, L6, L7 
 

Sosiaalinen 
toimintakyky 

      

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä 
säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa 
toiset huomioon ottaen. 

S2 

 

L2, L3, 
L6,L7 

 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä 
kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. 

S2 
L2, 
L6,L7 

 

Psyykkinen 
toimintakyky 

      

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.  

S3 

 

L1, 
L2,L3 

 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä 
kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. 

S3 L1,L2 
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Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 
 

Liikunta, Vuosiluokka 3 
 
S1 Fyysinen toimintakyky  
 
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia 
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan 
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja 
palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä 
vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten 
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut 
ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan 
ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. 
 

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja 
voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka 
mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden 
kokemuksia. 

 

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman 
toimintakyvyn arviointiin.  
 
Havaintomotoriset taidot: 
 

 havaintomotoristen taitojen vahvistaminen (mm. liikuntaleikit, voimistelu, 
musiikkiliikunta, talviliikunta sekä pallopelit ja -leikit) 

 
Tasapaino- ja liikkumistaidot sekä kehonhallinta: 
 

 perusliikuntataitojen vahvistaminen ja kehittäminen käyttäen erilaisia tehtäviä, 
leikkejä, pelejä ja liikuntalajeja erilaisissa ympäristöissä esim. lähiliikuntapaikkoja 
hyödyntäen 

 nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjaannuttaminen erilaisten 
tehtävien ja toistojen avulla 

 oppilaan havainto- ja ratkaisuntekotaitojen vahvistaminen eri liikuntalajeihin 
sovellettuna 

 
Välineenkäsittelytaidot 
 

 välineenkäsittelytaitojen harjaannuttaminen ja vahvistaminen monipuolisin 
harjoittein erilaisin välinein 

 
Vesiliikunta ja uinti 
 

 uinnin ja vesiliikunnan taitojen vahvistaminen (mm. perusuintitekniikat, sukeltaminen 
ja veteen hyppääminen) 
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S2 Sosiaalinen toimintakyky  
 
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, 
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä 
tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja 
säännöistä. 
 

 ryhmässä toimimisen harjoitteleminen reilun pelin periaatteita noudattaen. 

 mahdollisuuksien mukaan oppilaiden osallistaminen tuntien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen 

 harjoitellaan omasta toiminnasta vastuun kantamista 

 kannustamista ja yhteisistä tavoitteista ja säännöistä kiinnipitämistä 

 toisten huomioon ottamista ja auttamista 

 omista ja yhteisistä välineistä huolehtimista 
 
S3 Psyykkinen toimintakyky  
 
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja 
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan 
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten 
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä 
minäkäsitystä. 
 
Oppilaalla on mahdollisuus: 
 

 vaikuttaa tuntien sisältöihin 

 esteettisiin kokemuksiin 

 ilmaista itseään kehollisesti 

 kokea turvallisuuden tunnetta oikeudenmukaisesta kohtelusta 

 iloon ja virkistykseen liikuntatehtävillä 

 käsitellä erilaisia tunteita 
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Liikunta, Vuosiluokka 4 
 
S1 Fyysinen toimintakyky  
 
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia 
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan 
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja 
palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä 
vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten 
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut 
ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan 
ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. 
 

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja 
voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka 
mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden 
kokemuksia. 

 

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman 
toimintakyvyn arviointiin.  

 

Havaintomotoriset taidot: 
 

 havaintomotoristen taitojen vahvistaminen (mm. liikuntaleikit, voimistelu, 
musiikkiliikunta, talviliikuntalajit sekä pallopelit ja -leikit) 

 
Tasapaino- ja liikkumistaidot sekä kehonhallinta: 
 

 perusliikuntataitojen vahvistaminen ja kehittäminen käyttäen erilaisia tehtäviä, 
leikkejä, pelejä ja liikuntalajeja erilaisissa ympäristöissä esim. lähiliikuntapaikkoja 
hyödyntäen 

 nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjaannuttaminen erilaisten 
tehtävien ja toistojen avulla  

 oppilaan havainto- ja ratkaisuntekotaitojen vahvistaminen eri liikuntalajeihin 
sovellettuna 

 
Välineenkäsittelytaidot 
 

 välineenkäsittelytaitojen harjaannuttaminen ja vahvistaminen monipuolisin 
harjoittein erilaisilla välineillä (mm. pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, 
heittäminen sekä kiinniottaminen, lyöminen, laukaiseminen, vierittäminen ja 
pyörittäminen) 

 
Vesiliikunta ja uinti 
 

 uinnin ja vesiliikunnan taitojen vahvistaminen (mm. perusuintitekniikat, sukeltaminen 
ja veteen hyppääminen) 
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S2 Sosiaalinen toimintakyky  
 
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, 
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä 
tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja 
säännöistä. 
 
Harjoitellaan 
 

 omista ja yhteisistä välineistä huolehtimista 

 ryhmässä toimimista reilun pelin periaatteita noudattaen. 

 mahdollisuuksien mukaan oppilaiden osallistamista tuntien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen 

 omasta toiminnasta vastuun kantamista 

 kannustamista 

 yhteisten tavoitteiden asettamista 

 sääntöjen noudattamista 

 toisten huomioon ottamista ja auttamista 
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S3 Psyykkinen toimintakyky  
 
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja 
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan 
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten 
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä 
minäkäsitystä. 
 
Oppilaalla on mahdollisuus: 
 

 vaikuttaa tuntien sisältöihin 

 esteettisiin kokemuksiin 

 ilmaista itseään kehollisesti 

 kokea turvallisuuden tunnetta oikeudenmukaisesta kohtelusta 

 iloon ja virkistykseen liikuntatehtävillä 

 käsitellä erilaisia tunteita 

 
Liikunta, Vuosiluokka 5 
 
S1 Fyysinen toimintakyky  
 
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia 
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan 
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja 
palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä 
vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten 
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut 
ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan 
ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. 
 

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja 
voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka 
mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden 
kokemuksia. 

 

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman 
toimintakyvyn arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä 
Move!:n mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä 
laajoja terveystarkastuksia. 

 

Havaintomotoriset taidot: 
 

 Havaintomotoristen taitojen vahvistaminen (mm. liikuntaleikit, voimistelu, 
musiikkiliikunta, talviliikunta sekä pallopelit ja -leikit) 

 
Tasapaino- ja liikkumistaidot sekä kehonhallinta: 
 

 Perusliikuntataitojen soveltaminen käyttäen erilaisia tehtäviä, leikkejä, pelejä ja 
liikuntalajeja erilaisissa ympäristöissä esim. lähiliikuntapaikkoja hyödyntäen 
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 Oppilaan havainto- ja ratkaisuntekotaitojen vahvistaminen eri liikuntalajeihin 
sovellettuna 

 
Välineenkäsittelytaidot 
 

 Välineenkäsittelytaitojen harjaannuttaminen, vahvistaminen ja soveltaminen 
monipuolisin harjoittein erilaisilla välineillä (mm. pomputtaminen, kuljettaminen 
käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniottaminen, lyöminen, laukaiseminen, 
vierittäminen ja pyörittäminen) 

 
Vesiliikunta ja uinti 
 

 Uinnin ja vesiliikunnan taitojen vahvistaminen (mm. perusuintitekniikat, 
sukeltaminen ja veteen hyppääminen sekä vesipelastus.) 

 
Move –mittaukset 5. luokan elo-syyskuun aikana; oppilas tutustuu oman toimintakyvyn 
arviointiin ja kehittämiseen. 
 
Muut liikunnanharrastamiseen liittyvät tarpeelliset tiedot 
 

 Tilanteeseen soveltuvat välineet ja vaatetus 

 Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen 
 
S2 Sosiaalinen toimintakyky  
 
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, 
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä 
tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja 
säännöistä. 
 
Harjoitellaan: 
 

 Ryhmässä toimimista reilun pelin periaatteita noudattaen. 

 Kannustamista ja yhteisistä tavoitteista kiinnipitämistä 

 Omista ja yhteisistä välineistä huolehtimista 
 
S3 Psyykkinen toimintakyky  
 
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja 
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan 
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten 
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä 
minäkäsitystä. 
 
Oppilaalla on mahdollisuus: 
 

 vaikuttaa tuntien sisältöihin 

 esteettisiin kokemuksiin 

 ilmaista itseään kehollisesti 

 kokea turvallisuuden tunnetta oikeudenmukaisesta kohtelusta 
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 iloon ja virkistykseen liikuntatehtävillä 

 käsitellä erilaisia tunteita 

 
Liikunta, Vuosiluokka 6 
 
S1 Fyysinen toimintakyky  
 

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia 
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan 
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja 
palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä 
vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten 
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut 
ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan 
ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. 

 

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja 
voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka 
mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden 
kokemuksia. 

 

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman 
toimintakyvyn arviointiin.  

 

Havaintomotoriset taidot: 

 

 Havaintomotoristen taitojen vahvistaminen (mm. liikuntaleikit, voimistelu, 
musiikkiliikunta, talviliikunta sekä pallopelit ja -leikit) 

 
Tasapaino- ja liikkumistaidot sekä kehonhallinta: 
 

 Perusliikuntataitojen soveltaminen käyttäen erilaisia tehtäviä, leikkejä, pelejä ja 
liikuntalajeja erilaisissa ympäristöissä esim. lähiliikuntapaikkoja hyödyntäen 

 Nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjaannuttaminen erilaisten 
tehtävien ja toistojen avulla 

 Oppilaan havainto- ja ratkaisuntekotaitojen vahvistaminen eri liikuntalajeihin 
sovellettuna 

 
Välineenkäsittelytaidot 
 

 Välineenkäsittelytaitojen harjaannuttaminen, vahvistaminen ja soveltaminen 
monipuolisin harjoittein erilaisilla välineillä (mm. pomputtaminen, kuljettaminen 
käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen) 

 
Vesiliikunta ja uinti 
 

 Uinnin ja vesiliikunnan taitojen vahvistaminen (mm. perusuintitekniikat, 
sukeltaminen ja veteen hyppääminen sekä vesipelastustaidot.) 
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Liikunnan harrastamiseen liittyvät muut tiedot ja taidot 
 

 Omasta hygieniasta huolehtiminen 
 Asianmukaiset välineet ja vaatetus 

 
S2 Sosiaalinen toimintakyky  
 
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, 
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä 
tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja 
säännöistä. 
 

 Ryhmässä toimimisen harjoitteleminen reilun pelin periaatteita noudattaen. 

 Omasta toiminnasta vastuun kantaminen 

 Kannustaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen ja noudattaminen 

 Omista ja yhteisistä välineistä huolehtiminen 
 
S3 Psyykkinen toimintakyky  
 
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja 
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan 
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten 
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä 
minäkäsitystä. 
 
Oppilaalla on mahdollisuus: 
 

 vaikuttaa tuntien sisältöihin 

 esteettisiin kokemuksiin 

 ilmaista itseään kehollisesti 

 kokea turvallisuuden tunnetta oikeudenmukaisesta kohtelusta 

 iloon ja virkistykseen liikuntatehtävillä 

 käsitellä erilaisia tunteita 

 

Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ ar-

vosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Fyysinen toimintakyky    

T1 kannustaa oppilaita 
fyysiseen aktiivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia lii-
kuntatehtäviä ja 
harjoittelemaan par-
haansa yrittäen. 

S1 Työskentely ja yrittämi-
nen  

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimin-
taan yleensä aktiivisesti kokeillen ja 
harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.  
 
 

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuttamaan 
havaintomotorisia taito-
jaan eli havainnoimaan 

S1 Ratkaisujen teko erilai-
sissa liikuntatilanteissa  

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, ku-
ten leikeissä ja peleissä, useimmiten 
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. 
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itseään ja ympäristöään 
aistien avulla sekä teke-
mään liikuntatilanteisiin 
sopivia ratkaisuja.  

T3 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan tasapaino- 
ja liikkumistaitojaan että 
soveltamaan niitä moni-
puolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri 
vuodenaikoina sekä eri ti-
lanteissa. 

S1 Motoristen perustaito-
jen (tasapaino- ja 
liikkumistaidot) käyttä-
minen eri 
liikuntamuodoissa 

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua eri-
laisissa oppimisympäristöissä.  
 

T4 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan että sovel-
tamaan 
välineenkäsittelytaitojaan 
monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä 
käyttämällä erilaisia väli-
neitä eri vuodenaikoina 
erilaisissa tilanteissa. 

S1 Motoristen perustaito-
jen 
(välineenkäsittelytaidot) 
käyttäminen eri liikun-
tamuodoissa  

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavä-
lineitä erilaisissa oppimisympäristöissä.  
 

T5 kannustaa ja ohjata 
oppilasta arvioimaan, yl-
läpitämään ja 
kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: nope-
utta, liikkuvuutta, 
kestävyyttä ja voimaa.  
 

S1 Fyysisten ominaisuuksi-
en harjoittaminen  
 

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominai-
suuksiaan ja harjoittaa nopeutta, 
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa  
 
 

T6 opettaa uimataito, 
jotta oppilas pystyy liik-
kumaan vedessä ja 
pelastautumaan vedestä  

S1 Uima- ja pelastautumis-
taidot  

Oppilas on perusuimataitoinen 
(Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa 
käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan al-
la).  
 

T7 ohjata oppilasta tur-
valliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatun-
neilla.      

S1 Toiminta liikuntatun-
neilla 

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolli-
set vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä 
pyrkii toimimaan turvallisesti ja asialli-
sesti.  

Sosiaalinen toimintakyky    

T8 ohjata oppilasta työs-
kentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneil-
maisuaan 
liikuntatilanteissa toiset 
huomioon ottaen. 

S2 Vuorovaikutus- ja työs-
kentelytaidot  

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa 
yhteisesti sovitulla tavalla. 

T9 ohjata oppilasta toi-
mimaan reilun pelin 
periaatteella sekä kan-
tamaan vastuuta 
yhteisistä oppimistilan-
teista. 

S2 Toiminta yhteisissä op-
pimistilanteissa   

Oppilas noudattaa reilun pelin periaat-
teita ja osoittaa pyrkivänsä 
vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilan-
teissa. 
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Psyykkinen toimintakyky    

T10 kannustaa oppilasta 
ottamaan vastuuta omas-
ta toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäisen 
työskentelyn taitoja.    

S3 Työskentelytaidot Oppilas osaa yleensä työskennellä vas-
tuullisesti ja itsenäisesti.  
 

T11 huolehtia siitä, että 
oppilaat saavat riittävästi 
myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, päte-
vyydestä ja 
yhteisöllisyydestä.  

S3  Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuk-
siaan osana itsearviointia.  
 

 

Sivu 688§ 1, SIVISTYS 21.6.2017 18:00 / Liite: Liite_1_luokat3-6



166 
 

14.4.14 OPPILAANOHJAUS 
 

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3-6 

 

Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja 
koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja 
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja 
yhdessä muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja 
lähiympäristön lisäksi voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot. 

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja 
kehittämisessä, vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden 
saavuttamista sekä edistetään oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa 
oppilaita omaksumaan erilaisia opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon 
omaksumisen sekä tiedonhallinnan taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiaineiden 
ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. 
Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä. 

Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat 
myönteistä käsitystä itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan 
sekä omia että toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta 
elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä 
aktiivisena jäsenenä ja toimijana. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä 
yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa muotoutua. 

Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja 
elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on 
esitellä oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään 
oppilaiden ammatillisen kiinnostuksen heräämistä. 

Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja 
valinnoissa. Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun 
oppilaan opiskelun ja valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin 
liittyvissäkysymyksissä. 
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