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Tavoitteet S L 4. lk 5. lk 6. lk

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja yh-

teiskuntaopista tiedonalana

S1, S2, 

S3, S4

Minä ja yhteiskunta

• oppilas oppii keskustelemaan 

yhteiskunnallisista asioista

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan 

eettistä arviointikykyään liittyen eri-

laisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin 

ja taloudellisiin kysymyksiin

S1, S2, 

S3, S4

Yhteiskunta toimii 

• ohjataan oppilas oivaltamaan 

oikean ja väärän läsnäolo yhteis-

kunnallisissa kysymyksissä

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan 

itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisö-

jen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoi-

keuksien ja tasa-arvon merkityksen 

sekä hahmottamaan yhteiskunnan 

oikeudellisia periaatteita 

S1, S2, 

S3

L2, L3, 

L4, L7

Opitaan  vaikuttajaksi

• ohjataan oppilas kunnioittamaan 

tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia ja 

niiden jakamattomuutta

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan 

median roolia ja merkitystä omassa 

arjessa ja yhteiskunnassa 

S1, S2, 

S3, S4

L2, L4, 

L5

Taitava median käyttäjä

• ohjataan oppilas tunnistamaan 

median vahvuudet, mahdollisuu-

det ja vaarat

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan 

työnteon ja yrittäjyyden merkityksen 

lähiyhteisössään 

S1, S4 L3, L4, 

L6, L7

Osaava ammattilainen

• oppilas tutustutetaan työntekoon 

ja yrittävyyteen  myös lähiyhteisön 

toimijoiden kanssa

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, 

että eri toimijoiden tuottamaan 

yhteiskunnalliseen tietoon liittyy 

erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoi-

tusperiä 

S1, S2, 

S3

L1, L2, 

L4

• oppilasta ohjataan ymmärtämään, 

että yhteiskunnallisia ilmiöitä voi 

katsoa eri näkökulmista
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Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoittele-

maan demokraattisen vaikuttamisen 

perustaitoja sekä keskustelemaan 

rakentavasti eri mielipiteistä

S1, S2, 

S3

L2, L6, 

L7

• harjoitellaan mielipiteen ilmaisua, 

keskustelua, äänestämistä ja muita 

vaikuttamisen keinoja

T8 tukea oppilasta ymmärtämään 

oman rahankäytön ja kulutusvalinto-

jen perusteita sekä harjoittelemaan 

niihin liittyviä taitoja

S1, S4  L3, L4 Taitava rahankäyttäjä

• ohjataan oppilasta taitavaan ra-

hankäyttöön

Raha kiertää yhteiskunnassa

• ohjataan oppilas ymmärtämään 

rahan merkitys perheessä sekä 

suunnittelun tärkeys raha-asioissa

T9 kannustaa oppilasta erilaisten 

yhteisöjen toimintaan ja harjoitte-

lemaan median käyttöä turvallisella 

ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla 

tavalla 

S1, S3 L3, L4, 

L5, L7

Median käyttö

• tutustutaan erilaisiin yhteisöihin 

eri medioita hyödyntäen


