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LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA 

1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma 

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys 

sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja 

tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen 

perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka 

linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen 

toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen 

edistämiseksi.  

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet 

Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa 

koulutuksellista jatkumoa. Se luo perustan esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta 

seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiselle. Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset 

suunnitelmat kuten  

 mahdollinen varhaiskasvatuksen suunnitelma 

 esiopetuksen opetussuunnitelma 

 mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma 

 mahdollinen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma 

 lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
1
 

 yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma
2
 

 mahdollinen kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma sekä muut 

opetuksen järjestäjän tekemät, erityisesti koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä 

koskevat suunnitelmat ja päätökset. 

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

se voidaan toteuttaa eheytettynä. Eheytettyä opetusta käytettäessä myös opetussuunnitelma 

voidaan laatia vuosiluokkakokonaisuuksien osalta eheytettynä. 

Kaikki oppilaiden yksilölliset suunnitelmat rakennetaan yhteisen opetussuunnitelman varaan
3
. 

Lukuvuosisuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin 

koulussa lukuvuoden aikana. Perusopetusasetus velvoittaa tiedottamaan oppilaille ja näiden 

huoltajille keskeisistä lukuvuosisuunnitelmassa päätetyistä asioista.
4
 

Yhteistyö opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa edistää sitoutumista 

yhteisiin tavoitteisiin ja lisää opetuksen ja kasvatustyön yhtenäisyyttä. Opetuksen järjestäjä 

huolehtii opetustoimen henkilöstön mahdollisuuksista osallistua yhteistyöhön ja edistää sekä 

oppiaineiden yhteistyötä että eri toimijaryhmien välistä monialaista yhteistyötä. 

Osallistumismahdollisuuksista huolehditaan riippumatta siitä, mikä suunnitelmienlaatimistapa 

on. Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen 

liittyvien suunnitelmien valmisteluun
5
. On tärkeää, että myös huoltajat voivat osallistua 

                                                 

1
Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 § 

2
 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 4 § 

3
 Perusopetuslaki 16 a §, 17 § ja 17 a § (642/2010) 

4
 Perusopetusasetus 9 §  

5
 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013) 
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opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan 

suunnitteluun, erityisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja koulun 

yhteistyönosalta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ja huoltajien kannalta 

mielekkäisiin ja monipuolisiin sekä oppilaiden kehitysvaiheen huomioonottaviin 

osallistumistapoihin. 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen 

ympäröivän yhteisön elämään. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan opetussuunnitelman 

oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- 

ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa
6
. Yhteistyötä tarvitaan myös 

muiden hallintokuntien kanssa, jotta kaikkien oppilaiden koulunkäynnistä, turvallisuudesta ja 

hyvinvoinnista voidaan huolehtia. Muidenkin organisaatioiden ja eri asiantuntijoiden kanssa 

tehtävä yhteistyö parantaa suunnitelmien ja koulutyön laatua.  

Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä 

opetussuunnitelman mukaista perusopetusta
7
. Opetuksen järjestäjä huolehtii tämän oikeuden 

toteutumisesta, ja jokainen oppilaiden kanssa työskentelevä toteuttaa opetuksen järjestäjän 

vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja noudattaa muita työtä ohjaavia normeja.  

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen 

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä 

osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen 

kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen.
8
 Paikallisen opetussuunnitelman ja 

lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa 

tätä tehtävää. 

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien 

ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä
9
. 

Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa 

itsearviointia.  

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä 

paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa 

opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien 

ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.  

1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat 
ratkaisut 

Paikallinen opetussuunnitelma, sitä tarkentavat lukuvuosisuunnitelmat sekä muut suunnitelmat 

laaditaan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla edellä kuvattuja tavoitteita ja periaatteita 

noudattaen. Opetuksen järjestäjä voi päättää opetussuunnitelmaan sisältyvien ratkaisujen 

delegoinnista kouluille ja koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta. 

                                                 

6
  Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003) 

7
  Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010) 

8
  Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013) 

9
  Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012: 29 
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Tässä alaluvussa määrätään ne paikallisesti päätettävät opetussuunnitelmaratkaisut sekä 

opetussuunnitelmassa kuvattavat asiat, joita ei käsitellä muissa luvuissa. Opetussuunnitelman 

perusteiden kussakin pääluvussa määrätään tarkemmin, mitä paikallisessa 

opetussuunnitelmassa tulee kyseisessä luvussa käsitellyn kokonaisuuden osalta päättää ja 

kuvata.  

Muonion perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu suomen kielellä annettavaa opetusta 

varten. 

Muonion perusopetuksen opetussuunnitelman julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 

Opetussuunnitelman luvut ovat opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa järjestyksessä. 

Opetussuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet kaikki opettajat ja se on laadittu yhteistyössä 

Kolarin, Pellon ja Ylitornion perusopetusten opettajien kanssa. Huoltajien osallisuus 

opetussuunnitelman laadinnassa toteutettiin kaikille huoltajille suunnatulla arvokyselyllä. 

Oppilaiden osallisuus toteutettiin tekemällä arvokysely luokkien 7.-9. oppilaille. Lisäksi 

oppilaskunnan hallitus pohti millainen on ihannekoulu. Huoltajien ja oppilaiden ajatukset on 

kirjoitettu kohtaan 4.5. Muonion perusopetuksen toimintakulttuuri. 

Oppilashuoltoa sekä koulun ja kodin välistä yhteistyötä käsittelevät osuudet on laadittu 

yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa, 

oppilashuoltotyöryhmässä. 

Opetussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään lukuvuosisuunnitelman 

käsittelyn yhteydessä sekä erilaisissa toimintakertomuksissa. 

Paikallista opetussuunnitelmaa täydentävät ja toteuttavat aamu- ja iltapäivätoiminnan 

suunnitelma, tasa-arvosuunnitelma ja valmistumassa oleva lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma. 

Perusopetuksen yhtenäisyyttä edistetään järjestämällä yhteisiä teemapäiviä ja tapahtumia, 

koulukummitoiminnalla ja tukioppilastoiminnalla. Lisäksi kaikkien luokkien (0.-9.lk) 

kouluruokailu tapahtuu samassa tilassa. 

Siirtymävaiheisiin liittyvää yhteistyötä edistetään järjestämällä siirtopalaverit nivelvaiheissa 

(varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, esiopetuksesta 1. luokalle, 6. luokalta 7. luokalle). 

Lisäksi oppilaille järjestetään tutustumispäiviä. Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymistä 

tuetaan oppilaanohjauksella ja vanhempainillalla. 

Muonion perusopetuksessa ei opetusta ole järjestetty yhdysluokkaopetuksena. 

Muonion perusopetuksessa opetus järjestetään vuosiluokittain etenevänä. Vuosiluokkiin 

sitomattomasti etenevän, oppilaan omaan opinto-ohjelmaan perustuvaa opiskelun 

mahdollisuutta ei ole. Jos vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen tarve tulee oppilaalle esim. 

sairauden vuoksi, niin silloin se suunnitellaan yksilöllisesti ja kirjataan tavoitteet, sisällöt ja 

arviointi oppimissuunnitelmaan. 

Opetus järjestetään pääosin ainejakoisena. Tarpeen mukaan opetus voi olla osin eheytettyä 

esim. alkuopetuksessa. Lisäksi joka lukuvuosi toteutetaan kaikille oppilaille yksi monialainen 

opintokokonaisuus. 
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Muonion perusopetuksen tuntijako ilmenee opetussuunnitelman liitteestä. Tuntijaossa 

on painotettu äidinkieltä (3.-5. luokilla), matematiikkaa (1.-2. luokilla, 6. luokalla) 

liikuntaa (3.-5. luokilla), musiikkia ja käsityötä (valinnaisaineina). Valtakunnallisen 

vähimmäistuntimäärän ylitys on Muonion perusopetuksessa 11 tuntia. 

Opetuksen järjestäjän kieliohjelma: A1 kielenä englanti 3. luokalta lähtien, B1 kielenä ruotsi 6. 

luokalta lähtien, B2 kielinä saksa ja ranska 8. luokalta lähtien valinnaisaineena. 

 Oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet ovat kotitalous, liikunta, käsityö, kuvataide. 

musiikki sekä saksan ja ranskan kieli. Kotitalouden opiskelu voidaan aloittaa 6-luokalla ja 

jatkaa sitä 8-luokalla. Muiden valinnaisaineiden opiskelu aloitetaan 8-luokalla. Oppilas 

valitsee edellä mainitusta joukosta kolme valinnaisainetta ja jatkaa niiden opiskelua 

perusopetuksen loppuun. Valinnaisaineen vaihtaminen toiseen on mahdollista 8/9-luokan 

nivelvaiheessa. Muita valinnaisaineita voidaan ottaa opetussuunnitelmaan oppilaiden 

kiinnostuksen ja opettajatilanteen mukaan. 

 Oppilaanohjaus järjestetään tuntijakoon merkittyjen tuntimäärien mukaan. Oppilailla (8-9-

luokat) on lukuvuoden aikana 1-2 työelämään tutustumisjaksoa. Oppilaanohjaukseen 

kuuluu oppilaille annettava henkilökohtainen ohjaus. Tämä painottuu erityisesti 9-luokalla, 

jolloin oppilaat ovat suunnittelemassa jatko-opintoja. 
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LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 
Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään 

perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille
10

. Perusopetuksen järjestämistä 

ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston 

asetuksista sekä opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon 

myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, 

joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle 

oppimisesta. 

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin 

perusopetuslaissa säädetään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten 

mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee 

olla yhteistyössä kotien kanssa.
11

 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä 

riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä
12

. Opetusryhmät 

muodostetaan siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut 

tavoitteet
13

. Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu 

oppimateriaali, työvälineet ja työaineet. Lisäksi oppilaalla on oikeus saada maksutta 

opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset 

edut ja palvelut.
14

 Oppilashuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
15

. 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
16

. Oppilaalle on 

annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton 

ateria. Ruokailutilanteen on oltava ohjattu.
17

 

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, 

kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, 

terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella
18

. Tasa-arvolaki 

velvoittaa kaikkia oppilaitoksia huolehtimaan siitä, että ihmisillä on sukupuoleen katsomatta 

samat mahdollisuudet koulutukseen. Opetuksen ja opetusaineistojen tulee tukea tasa-arvolain 

toteutumista.
19

 

Opetuksen järjestämisessä otetaan lisäksi huomioon opetushenkilöstön määrään ja 

kelpoisuuteen liittyvät säännökset sekä muun muassa turvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät 

säännökset, henkilötietojen käyttöä, julkisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevat säännökset, 

tekijänoikeussäännökset sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä ohjaavat 

määräykset. 

                                                 

10
 Perusopetuslaki 4 § 1 mom.  

11
 Perusopetuslaki 3 § 2 ja 3 mom.  

12
 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010) 

13
 Perusopetuslaki 30 § 2 mom.  

14
 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003) 

15
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 

16
 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. 

17
 Perusopetuslaki 31 § 2 mom. 

18
 Suomen perustuslaki (731/1999) 6 § 2 mom. ja yhdenvertaisuuslaki 6 § 1 mom.  

19
 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 5 § 
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YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus muodostaa historiallisen ja eettisen 

perustulkinnan ihmisoikeuksien merkittävyydestä
20

. Suomi on sitoutunut useisiin 

kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka edellyttävät jokaisen lapsen oppimisesta ja 

hyvinvoinnista huolehtimista. Näistä keskeisiä ovat Lapsen oikeuksien sopimus, Taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus eli ns. TSS-

sopimus, Euroopan ihmisoikeuksien sopimus sekä Vammaisten henkilöiden oikeuksien 

sopimus
21

.  Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi otetaan lisäksi huomioon YK:n julistus 

alkuperäiskansojen oikeuksista
22

.  

YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle oikeudellisen perustan. Sopimuksen 

mukaan lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat sopimuksen 

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

lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista 

näkemyksensä ja tulla kuulluksi ja lapsen näkemysten kunnioittaminen. Sopimuksen mukaan 

jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään sekä yksilölliseen, ruumiilliseen, henkiseen, 

hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. 

2.2 Perusopetuksen arvoperusta 

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu tässä esitetyn arvoperustan mukaisesti. 

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen 

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas 

on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen 

mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä 

tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen 

oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, 

että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan 

oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä 

paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, 

luontoon ja erikulttuureihin.  Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien 

toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo 

edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista. 

Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit 

tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. 

Arvokeskustelu oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan 

arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti. Oppilaita tuetaan rakentamaan 

omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö 

luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin 

ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja 

kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.  

                                                 

20
 YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 1948 

21
 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista SopS 59-60/1991, TSS-sopimus SopS 6/1976, Euroopan 

ihmisoikeussopimus SopS 85-86/1998 ja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2007 
22

 YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista 2007 
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Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia 

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

kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet 

pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito 

käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys 

merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan 

asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden 

näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilmenee tavassa 

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

Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. 

Hän osaa käyttää tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja 

vastuunottoon omasta kehittymisestä ja hyvinvoinnista. 

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden 

puolustamiseen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen.  Perusopetus edistää hyvinvointia, 

demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja 

yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen kehittämistä. Opetus edistää osaltaan 

taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa. Opetus on oppilaita 

uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei 

saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. 

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena 

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja 

muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-

identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja 

yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta 

ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja 

niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.  

Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja 

tutustuvat monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan 

näkemään toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, 

kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja 

yhteisöllisyydelle. Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan 

maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta.  

Kestävän elämäntavan välttämättömyys 

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän 

ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän 

kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan 

oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan 

ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. Ekososiaalisen 

sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon 

loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla 

rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. 

Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta 

sekä pyrkimystä toimia kestävästi. 
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Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa 

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

luonnon tulevaisuuden. Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä 

ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja 

pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös 

kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin. 

Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. 

2.3 Oppimiskäsitys 

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas 

on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä 

itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä 

kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat 

ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla 

oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset 

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

kehittämään omaa osaamista. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten 

sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, 

ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi 

oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. 

Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin 

ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja 

ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee 

oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa 

opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. 

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle 

oppimiselle. Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä 

tietoa oppimisensa edistämiseen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii 

toimimaan yhä itseohjautuvammin. Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja 

ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita.  Jotta oppilas voisi 

oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään 

opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on 

kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.  

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

käsitykset itsestä oppijoina ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva 

sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa 

toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan 

luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen 

antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita 

laajentavaa vuorovaikutusta. 

2.4 Paikallisesti päätettävät asiat 

Muonion perusopetuksen arvoperustaa täydentävä paikallinen näkökulma on kirjoitettu 

yksityiskohtaisesti lukuun 4.5 Muonion perusopetuksen toimintakulttuuri. Paikallinen 

näkökulma on muodostettu huoltajille ja oppilaille osoitetun arvokyselyn perusteella. Sekä 
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huoltajien että oppilaiden mielestä tärkeitä arvoja ovat: suvaitsevaisuus kanssaihmisiä kohtaan, 

lisätuen saaminen oppimiseen, erilaisten oppilaiden hyväksyminen ja turvallinen koulupäivä. 
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LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 

3.1 Perusopetuksen tehtävä 

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa 

koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen 

perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja 

kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja 

rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.  

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen 

tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään 

inkluusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään 

huoli. Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä 

tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien 

kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuudenosaamisen monipuoliseen kehittämiseen. 

Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijina ja yhteisön jäseninä. Opetus 

edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan 

jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja 

puolustamiseen.  

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 

oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa.  Inhimillinen 

pääoma koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, 

vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista 

hyvinvointia ja kehitystä. Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja 

syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti 

tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen 

moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja 

rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja 

kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen 

pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa 

hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa 

jokainen voi itse olla toimijana.  

Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja 

hyvinvointiin sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita 

avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista 

valinnoista. Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja 

kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään 

mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien 

kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana 

kansallisesti ja kansainvälisesti.  
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3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 

Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään perusopetuslaissa sekä 

tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa
23

. Tavoitteet ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden 

kaikkien osa-alueiden laadintaa. Ne ohjaavat myös paikallisen opetussuunnitelman laadintaa ja 

koulutyötä.  

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen  

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

tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan 

jäsenyyteen. Opetuksen ja kasvatuksen tulee myös tukea kasvua tasapainoisiksi ja terveen 

itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. Asetuksen mukaan opetus edistää kulttuurien sekä 

aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten, kuten kristillisten, perinteiden sekä 

länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja 

luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, 

ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja 

vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän 

kehityksen edistäminen. 

Tarpeelliset tiedot ja taidot  

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

yleissivistyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Tähän tarvitaan sekä eri 

tiedonalojen tietoja ja taitoja että tiedonaloja läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista. Taitojen 

merkitys korostuu. Asetuksessa todetaan, että opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen 

tietoon. Siinä säädetään myös muulla kuin äidinkielellä annettavan opetuksen sekä erityiseen 

maailmankatsomukseen ja kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen 

järjestämisestä ja tavoitteista.  

Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen 

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

oppilashuolto tulee järjestää. Kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen 

oppimiseen. Asetuksessa korostuu vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen 

sekä koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetustyön resurssina. Samoin korostuu kasvua 

ja oppimista edistävän toimintakulttuurin sekä toimivan oppilashuollon merkitys. 

Valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tavoitteet ohjaavat tarkastelemaan opetusta 

kokonaisuutena, joka rakentaa tässä ajassa tarvittavaa yleissivistystä ja luo pohjaa elinikäiselle 

oppimiselle. Tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tulee tavoitella oppiainerajat ylittävää 

osaamista. Tähän pohjautuen opetussuunnitelman perusteissa määritellään tavoitteet ja sisällöt 

sekä yhteisille oppiaineille että tavoitteet oppiaineita yhdistäville laaja-alaisille osaamisalueille 

ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää 

suunnitelmallista yhteistyötä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia. 

                                                 

23
 Perusopetuslaki 2 § ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 2 - 4 §  
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3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 

muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja 

tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, 

vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen 

lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, 

työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat 

ylittävää ja yhdistävää osaamista.  

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin 

oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. 

Osaamisen kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään, että 

erityisesti se, miten työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. 

Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, 

motivaatioon ja tahtoon toimia.  

Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta ja perustellaan niiden 

merkitys. Kokonaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoitteena on 

perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea ihmisenä 

kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan 

edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma 

erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.  

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

vuosiluokkakokonaisuuksittain. Tavoitteet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja 

keskeisten sisältöalueiden määrittelyssä. Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden 

tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen osaamiseen. 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle 

oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä 

oppijoina ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he 

oppivat tekemään havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä 

jakamaan tietoa ja ideoita. Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella 

tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. 

Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja 

keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä. 

Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan 

samalla avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon 

äärellä olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta 

tietoa ja siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja 

heitä innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla 

pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja 

näkemystä. Koulun muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja 

kannustusta ideoilleen ja aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.  

Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden 
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keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri 

näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat 

näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää 

kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen 

aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät 

oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet 

systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään 

asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan 

kokonaisuuksia. 

Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään 

oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan 

ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan 

edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita 

tuetaan rakentamaan perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä 

kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

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

katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa 

ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa 

kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja 

näkemyksiään.  

Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja 

arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen 

rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen 

kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja 

kielellisiä juuriaan.  Heitä kannustetaan pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa 

sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti 

myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja 

katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä 

pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. 

Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan 

kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan 

kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaat saavat 

mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. He oppivat myös 

välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä ja huomaamaan niiden 

merkityksen hyvinvoinnille. 

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä 

rakentavasti ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja 

tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti 

ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista 

toimintaa. Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan 

kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden. 

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle 

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

esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi 
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kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan 

vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia 

käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä 

musiikkia ja liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös 

monipuolisia mahdollisuuksia käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja 

hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden 

ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. 

Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri 

ilmenemismuodoista. 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

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

turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa 

toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat 

kestävään elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista 

tulevaisuuteen. 

Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin 

toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.  Oppilaita kannustetaan huolehtimaan 

itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään 

ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja 

ymmärtämään hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä 

turvallisuuden merkityksen ja hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden 

kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. 

Oppilaat kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He 

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

tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, 

myös liikenteessä. Heitä ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä 

tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät 

symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan. 

Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri 

elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin 

valintoihin. Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan 

ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa 

oppilaita ohjataan teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä. 

Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta 

huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, 

mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen 

käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. 

Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja 

toimintatapoihin. 

Monilukutaito (L4) 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen 

taitoja, jotka auttavatoppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja 

sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen 
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tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja 

kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä 

voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa 

tai digitaalisessa muodossa.  

Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen 

kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, 

tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten 

välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. 

Sitä kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. 

Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. 

Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa 

eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. 

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen 

kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, 

sitä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa 

tehtävää yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. 

Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että 

yhdessä muiden kanssa. Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä 

ja mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan 

oppilaille merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin 

oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää 

niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa. 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

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

osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, 

että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 

kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen 

kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa 

koulutyössä.  

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

ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä 

käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita 

opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja 

ergonomisesti. 3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 

tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja 

harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä 

alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle 

sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä 

tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja 

viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin 

ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.  

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä 

huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja 

vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan 

opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä 
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työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän 

kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat 

perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. 

He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden 

globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. 

Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja 

myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, 

jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet 

sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat 

voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaaja oivaltaa koulussa 

ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.  

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä 

toimialoja. Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia 

työnteosta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan 

työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan 

kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä 

riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. 

Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.  

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan 

järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa oman 

tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia 

suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja 

tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn 

edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus 

oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia 

ja pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja 

sen tulosten arvostamiseen.  

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan 

muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja 

etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen 

kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, 

perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. 

Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi 

oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla 

perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia 

vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen 

oppilaan osallisuutta. 
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Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja 

yhteiskunnan asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua 

päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, 

yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He 

saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja 

keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen 

merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median 

vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat 

vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen 

ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen 

ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat 

työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja 

ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan 

ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun 

ja kestävän elämäntavan näkökulmista.  

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä 

yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien 

valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, 

yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja 

yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää 

tulevaisuutta rakentaviksi.  

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 

lukuvuosisuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Laaja-alaisen osaamisen tarkemmat tavoitteet on 

määritelty oppiaineittain 
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LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 

Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä 

kokonaisuutena. Perusopetus jäsentyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vuosiluokkien 1–

2, 3–6 sekä 7–9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja 

kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon. Yhteistyö esiopetuksen kanssa vahvistaa työn 

pitkäjänteisyyttä. Opetuksen järjestäjä huolehtii yhteistyöstä ja opetuksen yhtenäisyydestä 

riippumatta siitä, toimivatko esiopetus ja perusopetus tai perusopetuksen eri luokka-asteet 

hallinnollisesti eri yksiköissä tai eri rakennuksissa. Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien 

mukaan myös seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa. 

Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa. Se 

vaikuttaa aina oppilaan kohtaaman koulutyön laatuun
24

. Yhteisön toimintakulttuuri on sen 

historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia. Toimintakulttuuria voidaan kehittää ja 

muuttaa. Se on kokonaisuus, joka rakentuu 

 työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta  

 johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista 

 yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä 

 pedagogiikasta ja ammatillisuudesta 

 vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä. 

Toimintakulttuuria muovaavat sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät. Toimintakulttuuri 

vaikuttaa sen piirissä oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai 

ei. Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja 

tapoja. Esimerkiksi vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä sukupuoliroolit siirtyvät 

oppilaille. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden 

tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä. 

Toimintakulttuuri ilmenee selvimmin yhteisön käytännöissä. Perusopetuksessa kaikki 

käytännöt rakennetaan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita. 

Toimintakulttuurin tulee tukea tavoitteisiin sitoutumista ja edistää yhteisen arvoperustan ja 

oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä. Toimintakulttuuriin kehittämisen perusedellytys 

on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja 

luottamusta rakentava keskustelu. 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja 

kouluja toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun 

toimintaa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle 

kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda 

toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. 

Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien 

huomioonottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä 

oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä. 
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

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

kehittyy dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. 

Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön 

oppimista.  Sitä tukee kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Oppimista 

edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen. 

Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys korostuu, ja johtaminen kohdistuu erityisesti 

oppimisen edellytyksistä huolehtimiseen.  

Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä 

myös tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö 

rohkaisee jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös virheistä. Se antaa sopivia haasteita 

ja tukee vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda 

myönteisen ja realistisen käsityksen itsestään ja kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen 

haluaan. Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja 

irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta. Siinä arvostetaan työhön syventymistä, oppimisessa 

tarvittavaa ponnistelua ja työn loppuunsaattamista.  

Hyvinvointi ja turvallinen arki  

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

edellytyksiä oppimiselle. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen koulutyöhön ja ohjaavat 

jokaisen työskentelyä. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-

arvoisuus sekä yhteisön tarpeet. Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat 

monipuolisen toiminnan. Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat 

ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa 

toimintakulttuuria.   

Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja 

oppimiseensa sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja 

ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja 

epäasialliseen käytökseen puututaan. Koulutyössä pyritään arjen ennakoitavuuteen ja 

kiireettömyyteen. Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat 

luottamusta. Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön 

viihtyisyys edistävät työrauhaa.    

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely 

Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten 

oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon 

rakentumisen moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri 

ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, 

liikkumiselle, leikille ja elämyksille.  

Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja 

työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia 

projektimaiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä 

ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä 

vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään 

vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edistää oman erityislaadun 
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tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. Tieto- ja 

viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta 

ja monikanavaisuutta.  

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, 

jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset 

elävät rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä 

kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara. Yhteisö arvostaa ja hyödyntää maan 

kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, 

uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri 

vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä 

ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen 

ja kulttuuriin on perusoikeus. Kulttuuritraditioihin tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja 

toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan uusia tapoja toimia yhdessä. 

Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön 

jäsen on monikielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja 

kieliä arvostetaan. Kielitietoisessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin 

kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, 

vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan 

sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. 

Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. 

Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. Kielitietoisessa koulussa 

jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja. 

Osallisuus ja demokraattinen toiminta  

Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia 

toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi 

kansalaisiksi.  

Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, 

kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta 

yhteisön jäseninä. Yhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä 

luo niille toimintatapoja ja rakenteita. Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän 

oppilaiden osallistumiselle. Muut toimintamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, 

vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täydentävät sitä. Samalla ne 

vahvistavat yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri 

hallinnonalojen, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää 

käsityksiä yhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa 

toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

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

kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä
25

. 
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Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä 

perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten 

tarpeiden huomioonottamista. 

Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta 

kehittyy. Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee 

oppilaita oman identiteetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista.  

Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri 

oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja 

roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä 

luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle. 

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen 

Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan 

välttämättömyyden. Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista 

ympäristöön. Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia 

materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien 

tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä 

päivittäisessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää 

arkea. 

Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa 

ekososiaaliselle sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden 

edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, 

kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti 

maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän 

tulevaisuuden puolesta. 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 

Oppimisympäristöt 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa 

opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja 

materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön 

kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta
26

. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan 

oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, 

osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen 

yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. 

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat 

pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri 

oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin 

ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista.  Lisäksi 

oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat 

uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella.  
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Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan 

huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä 

tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla 

kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista 

kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä 

kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös 

itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa 

hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, 

museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. 

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

vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan 

oppilaidenhenkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan 

huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja 

otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä 

laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla 

varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.  

Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa 

innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat 

oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon 

oppilaiden yksilölliset tarpeet
27

. Näin voidaan ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

tarvetta. Tuen tarpeen mukaan räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaan 

suunnitelmallista tukea.  

Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan 

kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää 

oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä
28

. Oppilaita 

ohjataan vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha 

sekä ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista.  

Työtavat 

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä 

oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa 

koko opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä 

erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja. Työtapojen ja arviointimenetelmien 

monipuolisuus antaa oppilaalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan eri tavoin. Työtapojen 

valinnassa kiinnitetään huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden 

tunnistamiseen ja muuttamiseen. 

Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri 

ikäkausille ominaista luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri 

aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. 

Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään 

kuulumisen tunnetta. Draamatoiminta sekä muut taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden 

kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luoviksi ihmisiksi.  Tällöin oppilaat 
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pystyvät ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa 

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

oppimista, jossa osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan 

vastuussa sekä henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista.  

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen 

osaamisen kehittäminen. Oppiaineille ominaisten työtapojen käyttö edistää sekä jäsentyneiden 

tietorakenteiden muodostumista että taitojen omaksumista. Oppimisen kannalta tärkeitä ovat 

tiedon hankkimisen, käsittelyn, analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, 

arvioinnin ja luomisen taidot. Tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen 

käyttö ja taiteellinen toiminta edistävät käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja 

luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista.  

Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu 

oppilaantuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Se koskee opiskelun 

laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn rytmiä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. 

Eriyttäminen perustuu oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, 

valita erilaisia työtapoja ja edetä yksilöllisesti. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös 

oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset erot. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja 

motivaatiota sekä turvataan oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä myös ehkäistään tuen tarpeen 

syntymistä.  

Myös opetuksen eheyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Opetuksen eheyttämistä käsitellään 

seuraavassa alaluvussa 4.4.  

Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden 

mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet tiedon 

omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan 

tuottamiseen karttuvat.  Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat 

mahdollisuudet.  

Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti 

uusien työtapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen. Oppimaan oppimisen taidot 

kehittyvät parhaiten silloin, kun opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan 

työskentelytapojaan. Tämä motivoi ja auttaa oppilaita ottamaan vastuuta oppimisesta ja 

työskentelystä kouluyhteisössä. Yhteinen tavoitteiden ja arviointiperusteiden pohdinta sitouttaa 

tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.  

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa 

toimintakulttuuria.  Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden 

välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita 

yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi 

kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja 

tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja 

tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat 

näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä 

yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa 

laajentamiseen ja jäsentämiseen. 
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Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa 

pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat 

ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen 

tapa ja kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä 

voidaan toteuttaa mm: 

 rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa 

oppiaineessa samanaikaisesti 

 jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin 

opiskeltaviksi 

 toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia 

tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja 

 suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden 

toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä 

mainittuja eheyttämistapoja  

 muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia  

 kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten 

esiopetuksessa. 

Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja 

oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että 

oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. 

Monialaisten oppimis-kokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään 

paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.  

Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa 

syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja 

pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voidaan 

päättää myös muista opetuksen eheyttämistavoista.  

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien 

aiheet suunnitellaan paikallisesti ilmentämään luvussa 4.2 kuvattuja toimintakulttuurin 

periaatteita.  

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään 

paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden 

koulun ja muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, 

ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että 

oppilaille. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien 

tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä 

avartavia asioita, jolloin tavoitteena on  

 vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun 

tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa  

 nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia 

niiden käsittelyyn ja edistämiseen  

 lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja 

työskennellä useiden eri aikuisten kanssa 

 tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön 

 antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa 

monenlaisiin vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin  
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 vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän 

elämäntavan mukaista toimijuutta 

 innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.  

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri 

lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnanhyödyntämistä. 

Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa 

kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi 

etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja 

opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa käytetään eri 

oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.  

Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan 

osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa 

muodostettaessa.  

 

4.5 Muonion perusopetuksen toimintakulttuuri 

Koulun toimintakulttuurilla tarkoitetaan käytännön tulkintaa koulun kasvatus- ja 

opetustehtävästä. Yhtenäinen perusopetus edellyttää opettajien ja koulun muun henkilökunnan 

perehtymistä laajasti kasvatuksen ja opetuksen tavoitteisiin.  Tämä tapahtuu yhteistyössä eri 

ammattiryhmien ja huoltajien kanssa. Opetussuunnitelman perusteissa korostuu turvallisen, 

oppimiseen motivoivan ja viihtyisän oppimisympäristön luominen. Ulkoisten puitteiden ohella 

keskeistä on koulun henkilökunnan ja oppilaiden luoma henkinen oppimisilmapiiri.  Koulun 

ilmapiirin voi aistia käytävillä ja ihmisten kohtaamisessa.  Avoin, kiireetön ja joustava 

kulttuuri edistää kouluyhteisön jäsenten terveyttä ja auttaa työssä jaksamisessa. 

Muonion perusopetuksen toimintakulttuuria on kehitetty yhdessä huoltajien ja oppilaiden 

kanssa. Huoltajat ja luokkien 7.-9. oppilaat vastasivat arvokyselyyn ja luokkien 1.-6. oppilaat 
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esittivät tärkeitä toimintakulttuuriin liittyviä havaintoja oppilaskunnan hallituksen 

kokoontumisessa. Kaikkien mielestä tärkeitä arvoja ovat: 

 suvaitsevaisuus kanssaihmisiä kohtaan 

 oppilas saa tarvittaessa tukiopetusta tai muuta lisätukea 

 koulu hyväksyy kaikenlaiset oppijat joukkoonsa 

 turvallinen koulupäivä 

Sekä huoltajat että luokkien 7.-9. oppilaat pitivät tärkeinä matemaattisia taitoja ja eri kielten 

osaamista. Lisäksi huoltajat arvostavat seuraavia asioita: 

 yhteistyötaidot 

 opiskelutaidot 

 ongelmanratkaisutaidot 

 taito toimia yhteiskunnan jäsenenä 

 vastuu omasta opiskelusta ja työskentelystä 

Oppilaat pitävät tärkeänä liikunnallisten taitojen kehittämistä ja liikuntamahdollisuuksien 

lisäämistä kouluympäristössä sekä oppilaiden osallisuuden lisäämistä koulutyön 

suunnittelussa. 

Oppimista ja hyvää kasvua tukevassa ilmapiirissä oppilasta kannustetaan aktiivisuuteen, 

itseohjautuvuuteen, luovuuteen ja oman toiminnan arviointiin. Oppilaalle luodaan 

mahdollisuuksia itsenäiseen ja yhteisölliseen oppimiseen.  

Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä 

tietojen ja taitojen rakentamista. Oppimisprosessin käynnistymisen edellytyksenä on oppilaan 

motivoituminen. Motivaation virittäjänä opettajalla on tärkeä tehtävä. Opettajan tulee olla 

tietoinen oppilaan tietopohjasta, oppimis- ja työskentelytavoista ja hänen käsityksestään 

itsestään oppijana. Oppimista säätelee myös oppijan kulttuuritausta, hänen käsityksensä 

opittavan asian merkityksestä hänen elämässään. 

Onnistuneessa oppimisprosessissa oppilas on tietoinen opiskelun tavoitteesta. Hänellä on 

mahdollisuus olla osallisena työskentelyn suunnittelussa ja arvioinnissa. Oppiminen on 

aktiivista toimintaa ja tehokasta silloin, kun opittava asia kiinnostaa ja liittyy mielekkäällä 

tavalla aikaisempaan kokemukseen ja tietorakenteeseen.  

Opiskeluprosessin ohjaamisessa ja oppimisen näkyväksi tekemisessä opettajalla on merkittävä 

tehtävä. Opettaja kannustaa ja auttaa oppilasta havainnoimaan ja arvioimaan oppimisen kulkua 

ja tavoitteiden saavuttamista. Opettajan tehtävänä on myös auttaa oppilasta jäsentämään tietoa 

ja ymmärtämään asiayhteyksiä aiemmin opitun ja uuden tiedon välillä. Opettaja auttaa 

oppilasta ymmärtämään tiedon muuttuvaa luonnetta ja sen kulttuurisidonnaisuutta. 

Opetuksessa on olennaista antaa esimerkkejä ja malleja tiedon soveltamisesta oppijan 

kokemusmaailmaan.  

Oppiminen on tilannesidonnaista. Oppimiseen tarvitaan aikaa, ohjausta ja rohkaisua. 

Opetuksen suunnittelun tavoitteena on kiireetön, salliva ja luova työskentelyilmapiiri, jossa on 

sijaa vuorovaikutteiseen työskentelyyn sekä opettajan että toisten oppilaiden kanssa. 

Opetussuunnitelman perusteissa oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimisen fyysistä ja 

psyykkistä kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu. Psyykkinen oppimisympäristö 

muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista.  
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Opetussuunnitelman taustalla oleva oppimiskäsitys edellyttää oppimisympäristön arviointia ja 

kehittämistä. Hyvässä oppimisympäristössä oppilaalla on mahdollisuus tehdä valintoja omien 

oppimisedellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. Oppiminen perustuu oppilaan 

toiminnallisuuteen ja aktiiviseen työskentelyyn, jossa käytetään laajasti hyväksi kaikkia koulun 

ja sen ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Uudistuva oppimisympäristö asettaa vaatimuksia 

opetusmenetelmien kehittämiselle. Tavoitteena on turvallinen, viihtyisä ja monipuolinen 

oppimisympäristö. Tavoitteena on myös koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen 

hyödyntäminen. Opetuksessa pyritään hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa. Psyykkistä 

oppimisympäristöä vahvistetaan tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja vahvistavilla ohjelmilla 

(KiVa–koulu, Askeleittain, Friends). 

Yhteistyö on tärkeä osa koulutyötä. Yhteistyö on koulun kehittämisen edellytys ja 

yhteistyötaidot ovat koulun kasvatustyön päämäärä. Rajalliset resurssit ja toisaalta kouluun 

kohdistuvat haasteet vaativat koululta yhä tiiviimpää yhteistyötä opettajien, muiden 

ammattilaisten ja huoltajien kesken. Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen 

edellyttää sekä opettajien että oppilasta tukevan henkilöstön yhteistyötä opetuksen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa.  Koulutyötä suunnitellaan yhteisissä suunnittelupäivissä sekä 

perusopetuksen luokilla 0.-6. viikoittain opettajien YT-aamuissa. Opettajat ja 

koulunkäyntiavustajat tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaiden erilaisten tarpeiden huomioon 

ottamisessa. 

Oppilaan opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen 

ajan. Ohjauksen tehtävänä on oppimisen taitojen ja valmiuksien kehittäminen sekä opintoihin 

liittyvien ongelmien ennaltaehkäiseminen. Ohjauksella tuetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa 

olevia oppilaita.  

Ohjaus ja tiedonkulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa kuten siirryttäessä 

varhaiskasvatuksesta esikouluun, esikoulusta 1. luokalle, 6. luokalta 7. luokalle ja 

perusopetuksesta toiselle asteelle. Tiedon kulun turvaamiseksi järjestetään nivelvaiheissa 

siirtokokoukset. 

Eri oppiaineissa on tärkeää korostaa tietoja ja taitoja työ- ja elinkeinoelämän näkökulmasta 

sekä painottaa yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Ohjaustehtävä 

käsittää yhteistyön järjestämisen paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa koko koulun 

toiminnan tasolla.  

Perusopetuksen tavoitteena on kannustaa oppilaita yhteisten asioiden hoitoon ja vastuun 

kantamiseen sekä omassa kouluyhteisössä että paikallisyhteisössä. Osallisuuden käsittelyssä 

edetään oppilaan ikäkauden mukaan alkaen kodista, omasta luokasta ja koulusta, 

paikallisyhteisön kautta koko yhteiskuntaan. Yhteistyön ja osallisuuden avulla tuetaan 

oppilaan kasvua omatoimiseksi, päämäärätietoiseksi, osallistuvaksi kansalaiseksi, jolla on 

realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Oppilaan osallisuus toteutuu myös 

mahdollisuutena vaikuttaa omaan opiskeluprosessiin sekä päämäärien että tavoitteiden 

asetteluun. 

Muonion perusopetuksessa toimii demokraattisilla vaaleilla valittu oppilaskunnan hallitus, 

jossa on edustus jokaiselta luokalta.  

Päävastuu lapsen kasvatuksesta on aina hänen huoltajillaan. Koulu vastaa oppilaan 

kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä. Huoltajien on tärkeää koko 

perusopetuksen ajan ottaa vastuu lapsensa tavoitteellisesta koulutyöstä. Koulu tukee huoltajia 
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tässä tehtävässä tiedottamalla ja järjestämällä tapaamisia. Yhteistyö huoltajien kanssa on 

erityisen tärkeää ongelmatilanteissa ja opetuksen nivelvaiheissa. 

Muonion kunnan perusopetuksen toimintakulttuuriin kuuluvat juhlat, tapahtumat, teemat, 

retket ja kilpailut on kuvattu opetussuunnitelman liitteessä. 

Koulun toimintaa ja sen kehittämistä arvioidaan jatkuvasti. Arvioinnin kohteina ovat 

opetussuunnitelman toteutuminen ja ajantasaisuus, koulun toimintakulttuurin laatu, 

taloudellisten resurssien käyttö ja kohdentaminen, henkilöstön jaksaminen ja ammattitaidon 

ylläpitäminen. Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista arvioidaan 

lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen paikallinen painopiste on omaan 

lähiympäristöön (luonto, elinkeinot, kulttuuri) ja sen historiaan tutustuminen. Tärkeitä 

periaatteita ovat myös ajankohtaisuus ja oppilaiden osallisuus suunnittelussa. 

Oppimiskokonaisuuksien aihepiirit, tavoitteet, sisällöt ja arviointi määritellään 

lukuvuosisuunnitelmassa. Opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä oppilaat ovat ehdottaneet 

seuraavia aihepiirejä monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi: Lähiympäristömme Muonio, 

Elämää ennen, Matkustan ympäri maailmaa, Terveellistä elämää, Kotimaamme Suomi, 

Kestävä kehitys, Avaruus, Poro, Ulkona luonnossa, Anna hyvän kiertää, Matkalla tai Tarina.  

Jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. 

Oppilaiden osallisuus suunnittelussa toteutetaan luokkakohtaisella suunnittelulla sekä 

oppilaskunnan hallituksen toiminnan kautta.  
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LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN 
JÄRJESTÄMINEN 

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön 

järjestämisessä. Järjestämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista ja perusopetuksen tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset 

oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön 

sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää 

elämäntapaa. 

Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. 

Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä 

riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, 

edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä 

onnistumista. 

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä 

sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus
29

. Opetuksen järjestäjä vastaa 

siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle 

koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja 

tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa 

oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä kasvun ja oppimisen 

esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jokaisella opettajalla on vastuu 

opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat näihin 

pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden 

oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan 

arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen 

tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että 

oppilaiden oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu.  

Tämä edellyttää vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä 

yhteistyötä ja erityisesti oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.  

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa.  Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena 

koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä 

yhteisten sääntöjen noudattamisena.  Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja 

työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä 

välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan 

tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti
30

. Vapautus opetukseen osallistumisesta 

voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä
31

. Koti ja koulu yhdessä ohjaavat 

oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. 

Koulun tehtävänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään. 
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5.2 Yhteistyö 

Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden 

ja laadun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja 

kasvun tukemiseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja 

turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista 

ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Oppilaiden osallisuus  

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. 

Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta 

toiminnasta omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa 

verkostoissa.  

Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on 

luonteva tapa vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa 

oppilaiden osuus on tärkeä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen 

toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää 

mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun 

järjestyssäännön valmisteluun
32

. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehittämässä 

yhteistyötä. 

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. 

Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, 

vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista.
33

 Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, 

toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan 

muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella 

demokratiataitoja käytännössä.  

Kodin ja koulun yhteistyö 

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa
34

.Yhteistyöllä 

tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman 

kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää 

oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana 

koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun 

kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.  

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava siitä, 

että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden voi 

suorittaa joko siten, että oppilas osallistuu opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen 

oppimäärää vastaavat tiedot.
35

 Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan 

opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.  
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Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. 

Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen 

kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet. 

Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista 

vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä muutoin monipuolista viestintää. Kodin ja koulun 

yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.  

Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja 

kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista
36

. Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan 

opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen 

tavoitteista, oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, 

arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista 

tapahtumista. Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehitystä myönteisesti kuvaavat viestit ovat 

tärkeitä. Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista 

oppimista ja koulunkäyntiä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun nivelvaiheissa 

sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Henkilökohtaisten ja 

ryhmätapaamisten lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja 

kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun 

henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. 

Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja 

luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen 

toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle. 

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa 

Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista. 

Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. 

Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana 

yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja tuessa 

sekä oppilashuollon toteuttamisessa.  

Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä ja 

yhtenäisyyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Yhteistyötä tarvitaan perusopetuksen 

nivelvaiheissa ja oppilaiden siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja 

kulttuuriryhmien opetuksen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon sujuva järjestäminen 

edellyttää hyvää koulujen välistä yhteistyötä. Toiminta paikallisissa, kansallisissa ja 

kansainvälisissä verkostoissa edistää pedagogiikan kehittämistä. 

Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, 

esiopetuksen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä 

aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, 

kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja 

muiden lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja nuorisokeskusten 

kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää. 
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5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja 

opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun 

keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen 

vastuunotto ja huolenpito.  Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja 

välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. 

Opetuksen järjestäjällä on oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen 

käyttäytymiseen puuttumiseksi myös kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja.  

Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa noudatettavasta menettelystä säädetään 

perusopetuslaissa.
37

 

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. 

Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko 

tai laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä 

pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja 

koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä 

päättää, millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään.  

Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja 

määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan 

luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. 

Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään 

jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön 

turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai 

siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
38

 

Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman 

yhteydessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja 

niihin liittyvistä menettelytavoista
39

. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen 

laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös 

koulun järjestyssääntöjen toteutumista.  

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään 

kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. 

Suunnitelma voidaan laatia osana opetussuunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia 

kokonaisuudessaan koulujen yhteisenä tai siten, että suunnitelman rakenne ja keskeiset 

toimintatapalinjaukset ovat yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään koulukohtaisesti.  

Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa 

voidaan käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan 

hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti 

hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä 

samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon 

raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä 
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ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä 

tai loukkaavalla tavalla.  

Opetuksen järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista. 

Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun
40

. 

Yhteistyö huoltajien ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee 

suunnitelman toteutumista. Henkilöstöä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman 

hyväksymistä tai päivittämistä.  

5.4 Opetuksen järjestämistapoja 

Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset 

mahdollisuudet. Näin pyritään löytämään oppimista ja hyvinvointia parhaiten edistäviä 

ratkaisuja.  

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava 

joustava järjestely. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, vain 

tiettyjen vuosiluokkien tai yksittäistenoppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä 

toimintatapana. 

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteuttaminen edellyttää tätä koskevaa päätöstä 

opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmassa päätetään tällöin, että eri oppiaineiden 

opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta kunkin oppilaan oman 

opinto-ohjelman mukaisesti.
41

 Oppilaan oma opinto-ohjelma rakentuu opetussuunnitelmassa 

määrätyistä opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet suunnitellaan eri oppiaineille 

määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta.  Näiden opintokokonaisuuksien suorittaminen 

hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle ao. oppiaineessa ja opinnoissa 

kokonaisuutena. Opetussuunnitelmassa on määrättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat 

oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia. Oppilaan opintojen etenemistä ja 

opintokokonaisuuksien suorittamista tulee seurata säännöllisesti. Oppimisen arviointi oman 

opinto-ohjelman mukaan edettäessä käsitellään luvussa 6.  

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako sekä oppiaineiden opetuksen 

tavoitteet ja niihin liittyvät sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain.  

Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin aineessa valtioneuvoston asetuksen 

määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin muodostuvien vuosiluokkakokonaisuuksien 

pohjalta
42

. Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi 

opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä 

eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarvittaessa yli 

tuntijaon nivelkohtien. 

Tarvittaessa oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä 

hallintopäätöksenä yksittäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla
43

. Tällainen 
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hallintopäätös on mahdollinen silloinkin, kun paikallista opetussuunnitelmaa ei ole laadittu 

vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua varten. Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma. Siinä 

on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä 

määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet.  

Yhdysluokkaopetus 

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai 

vuosiluokkiin sitomattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa 

joko oppilasmäärän pienuuden vuoksi tai pedagogisista syistä. Opetus yhdysluokassa voidaan 

toteuttaa kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta 

noudattaen. Vuorokursseittain opiskeltaessa tulee huolehtia opiskeltavien sisältöjen 

jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on huolehdittava oppilaiden 

opiskelutaitojen kehittymisestä. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa 

erilaiset viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten 

tasata oppiaineiden opetustunnit. Oppiaineiden opetustunteja tasattaessa tulee aina turvata 

oppilaan oikeus opetussuunnitelmassa määriteltyyn kokonaistuntimäärään. Mikäli oppilas 

siirtyy vuorokurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain etenevään 

opiskeluryhmään, oppilaan opetus järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan 

oppimäärän tai sen osan suorittamiseksi. 

Opiskelu yhdysluokassa voidaan toteuttaa myös vuosiluokkiin sitomattomana 

perusopetusasetuksen mukaisesti44. Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa 

opintokokonaisuuksina jakamatta sitä vuosiluokkiin.   Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi 

koskea kaikkia koulun oppilaita, tiettyä yhdysluokkaa tai yksittäisiä oppilaita. 

Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia.  Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti 

vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja 

rikastaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää 

opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden 

kautta annettavasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen 

järjestäjä. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten 

näkökulmasta.  

Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä 

valinnaisten aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun 

koosta ja sijainnista riippumatta. Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan 

ekologista kestävyyttä. 

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella voidaan 

vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa 

opetusta, syventää koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia 
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opetuksesta joissakin poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana.  

Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioiden käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä. 

Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä koulun yhteistyökumppaneiden ja 

mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja opetuksen 

tavoitteiden mukaisesti.  

Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan 

samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla 

turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista 

edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavallaja 

opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan 

opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön toteutumiseen 

kiinnitetään erityistä huomiota.  

Joustava perusopetus 

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7–9 

vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa
45

. Tässä käytetään 

joustavan perusopetuksen toiminnasta nimitystä joustava perusopetus. Opetus toteutetaan 

perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  

Joustavalla perusopetuksella pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyttämistä ja 

ehkäisemään syrjäytymistä
46

. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja 

elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun he 

siirtyvät seuraavaan koulutusvaiheeseen ja edistetään heidän valmiuksiaan menestyä 

opiskelussa.  

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja 

heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä 

jatkokoulutuksesta ja työelämästä.  Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri 

hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös 

ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat. 

Joustavaa perusopetusta suunnittelemaan ja organisoimaan voidaan muodostaa ohjausryhmä. 

Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, että ne vastaavat joustavaan 

perusopetukseen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään 

työmuotoihin, joilla lisätään oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä 

vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä 

kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä. 

Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa 

oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita 

käyttäen
47

. Opettajan lisäksi toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, 

perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, 

opetuksen järjestäjän nimeämä ammattilainen. Opetusta voidaan tarvittaessa antaa osittain 

myös muun opetusryhmän yhteydessä. 
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Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa 

oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa 

perusopetusta. Näiden jaksojen aikana oppilailla on oikeus opettajan antamaan ohjaukseen ja 

opetukseen. Oppilaille annetaan opetussuunnitelman mukaisia oppimistehtäviä. Suoriutuminen 

oppimistehtävistä otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Työpaikoilla ja muissa 

oppimisympäristöissä oppilaiden kanssa työskentelevä henkilöstö tulee perehdyttää 

työturvallisuuteen, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin sekä muihin tarvittaviin säädöksiin.   

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Oppilaita 

valittaessa heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuksen järjestäjä päättää 

oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä.
48

 Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös 

joka valmistellaan moniammatillisesti. Jos yksittäinen oppilas siirtyy pois joustavasta 

perusopetuksesta ennen perusopetuksen päättymistä, tehdään joustavan perusopetuksen 

päättymisestä hallintopäätös. 

Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja 

koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Oppilas voi tarvitessaan saada yleistä 

tai tehostettua tukea. Poikkeuksellisesti joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös 

erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan opetuksessa käytettävää 

opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää oppilaan edun mukaisena.
49

 

Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo 

aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Se sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana 

laadittava oppimissuunnitelma. Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan 

perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, kuten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa 

oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä tukea, joustava perusopetus kuvataan 

vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa eli 

HOJKSissa. 

Opetus erityisissä tilanteissa 

Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa 

esimerkiksi oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta 

voidaan tällöin järjestää muun muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa 

tai -keskuksessa taikka vankilassa tai muussa rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.  

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle 

opetusta siinä määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta 

vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle 

erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin 

se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja 

kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen 

muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun 

mukaista. Myös kunta, jossa on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi järjestää 

opetusta erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan 

opetuksessa yhdistyvät oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita 
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tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan 

sijaintikunta sopivat ja järjestävät moniammatillisessa yhteistyössä siirtymisen kannalta 

välttämättömän tuen sairaalaopetukseen tai sieltä takaisin omaan kouluun siirtyvälle 

oppilaalle.
50

 Sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää myös etäyhteyksien kautta tapahtuvaa 

opetusta.  Oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan kotikuntakorvauksen 

sairaalakoulussa olevista oppilaista. 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoitettu. 

Lastensuojelulaitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos 

laitoksella on opetuksen järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden 

kotikunnalle on säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus.
51

 Oppivelvollisuusikäisten 

vankilaopetuksesta vastaa se kunta, jossa vankila sijaitsee. 

Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta 

myös toisen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla 

on opetuksen järjestämislupa, tai valtion koulun. 

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta 

Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja 

muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa52. Opetuksenjärjestäjä päättää toiminnan 

järjestämisestä ja laajuudesta. Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä koulun 

päivänavaukset, juhlat, retket, opintokäynnit ja leirikoulut sekä mahdollisuuksien mukaan 

koulumatkat järjestetään siten, että ne tukevat oppilaiden oppimiselle, monipuoliselle 

kehittymiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita. Ne myös osaltaan vahvistavat kokemusta 

hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä ja tekevät mahdolliseksi oppilaiden näkökulmasta eheän, 

vireyttä vahvistavan ja vaihtelevan päivän. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään 

toimintaa ohjaavat tavoitteet ja järjestämisen periaatteet. Koulukohtaisesta järjestämisestä 

päätetään lukuvuosisuunnitelmassa.  

Koulun kerhotoiminta 

Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, jonka lähtökohtana ovat koulun 

kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet. Se on osa maksutonta perusopetusta 

ja rakentaa omalta osaltaan toiminnan yhteisöllisyyttä ja rikastuttaa koulun toimintakulttuuria.  

Kerhotoiminnan tehtävä on tukea oppilaiden monipuolista kasvua ja kehitystä. Kerhot 

tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin. Tavoitteena on lisätä 

harrastuneisuutta sekä tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen, onnistumisen ja ilon 

kokemuksia. Kerhotoiminnassa oppilaat saavat tilaisuuksia koulussa opitun soveltamiseen, 

luovaan toimintaan ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilaiden 

kanssa. Kerhot voivat lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä arjen 

hallintaa ja turvallisuutta. 

Joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla tuetaan oppilaan päivän kokonaisuutta. 

Kerhotoiminnan järjestämis- ja toteuttamistapoja kehitetään ja oppimisympäristöä muokataan 
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harrastuneisuutta tukevaksi. Oppilaiden osuutta kerhotoiminnan suunnittelussa lisätään.  

Kerhotoiminnan                                                                     

                                                                                   

hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä eri hallintokuntien, yhteisöjen, yritysten ja 

järjestöjen sekä koulun muiden sidosryhmien osaamista.  

Koulun kirjastotoiminta 

Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää koulukirjastotoimintaa ja 

toteuttaa sitä yhteistyössä lähikirjaston ja muiden kirjastojen kanssa.  Kirjastotoiminnalla 

vahvistetaan oppilaiden yleissivistyksen ja maailmankuvan laajenemista ja avartumista. 

Monimuotoinen koulukirjastotoiminta tukee oppimiskäsityksen toteutumista aidoissa 

oppimistilanteissa ja luo oppilaille mahdollisuuksia monenlaisten vastuutehtävien hoitamiseen. 

Koulun kirjasto ja muut kirjastot tarjoavat aktivoivia ja virikkeisiä oppimisympäristöjä sekä 

monipuolisia työtapoja. Kirjastotoiminnan tehtävänä on kannustaa oppilaita omaehtoiseen 

lukemiseen ja omiin lukuvalintoihin, tyydyttää heidän tiedonhaluaan, kannustaa hakemaan 

tietoa eri lähteistä ja arvioimaan tietolähteitä. Toiminta lisää mahdollisuuksia opetuksen 

eriyttämiseen, oppilaiden yksilöllisten kiinnostusten mukaiseen työskentelyyn sekä 

yhteistyöhön kotien kanssa. Yhdessä koulu ja kirjasto ohjaavat elinikäiseen oppimiseen ja 

aktiiviseen kansalaisuuteen. 

Kouluruokailu 

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä 

ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä 

täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja 

ohjattuna ruokailuna.
53

Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun 

terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on tärkeä 

virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja 

tapakasvatuksen tavoitteita.  Oikea-aikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset välipalat 

varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko 

kouluyhteisössä.  

Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan 

kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

Opettajat huolehtivat ruokailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä 

koulun muiden aikuisten kanssa. Kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan 

kotien kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä 

ruoan ja ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.  

Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun 

järjestämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen 

sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta 

vastaavan henkilöstön ja kouluterveydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä 

tukitoimista ja seurannasta.
54 
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Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat 

Perusopetusasetuksen mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia ja 

opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. Osa työajasta 

voidaan käyttää työelämään tutustuttamiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin 

tapahtumiin.
55

Säännös luo edellytykset koulupäivän monenlaiseen rytmittämiseen sekä 

välituntien järjestämiseen oppilaiden hyvinvointia edistävällä tavalla. Yhteisiä tapahtumia 

voivat olla muun muassa koulun juhlat, teemapäivät ja retket. Opintokäynnit ja leirikoulut 

voivat koskea koko kouluyhteisöä tai vain joitakin tai jotakin opetusryhmää. Myös niissä 

hyödynnetään perusopetusasetuksen mukaista koulutyön joustavan järjestämisen 

mahdollisuutta. Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella
56

. 

Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden terveen kehityksen, sosiaalisten suhteiden sekä 

opiskelussa jaksamisen kannalta välitunnit, päivänavaukset ja monenlaiset yhteiset tapahtumat 

ovat tärkeitä. Niitä hyödynnetään myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ne 

vahvistavat oppilaiden laaja-alaista osaamista ja tekevät näkyväksi koulun kulttuurista ja 

kielellistä monimuotoisuutta. Opintokäynnit ja leirikoulut puolestaan tarjoavat 

mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä 

yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. 

Opetuksen järjestäjällä on paljon harkintavaltaa sen suhteen, miten koulupäivä jaetaan 

opetusjaksoihin ja välitunteihin, mitä muuta toimintaa koulupäiviin sisältyy ja millaisia 

toimintamuotoja käytetään. Ratkaisut muokkaavat koulun toimintakulttuuria. Niitä tehtäessä 

otetaan huomioon perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet.  

Koulumatkat ja koulukuljetukset 

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä 

opastetaan sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden 

turvallisuudesta ja käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin.  

Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta 

turvallisuudesta huolehditaan sopimalla menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä
57

. Niistä sekä 

kuljetusjärjestelyistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Koulun tulee ilmoittaa tietoonsa 

tulleesta, koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin 

syyllistyneiden sekä niiden kohteina olleiden oppilaiden huoltajille ja tarvittaessa tukea 

huoltajia asian selvittämisessä
58

. 
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5.6 Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen Muonion 
perusopetuksessa 

5.6.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä sekä yhteistyö 

Tavoitteina kodin ja koulun yhteistyölle ovat lapsen hyvinvointi, yhteistyön sujuva 

toimiminen, toimiva viestintä, koulun ja kodin toimintakulttuurien kohtaaminen, vanhempien 

osallistaminen sekä kolmansien tahojen huomioon ottaminen. 

Oppilaan hyvinvoinnin lähtökohtana on, että hän viihtyisi koulussa ja koulunkäynti sujuisi 

mahdollisimman hyvin. Tämä edellyttää normaalin arjen sujumista (nukkuminen, ruokailu, 

huolenpito). Tavoitteena on motivoida oppilasta säännölliseen koulutyöhön, vahvistaa hänen 

elämänhallintaansa ja puuttua ennalta ehkäisevästi ongelmiin sekä koulussa että elämässä.  

Toimivan yhteistyön lähtökohtana on, että yhteistyö toimii kaikkiin suuntiin (opettaja-oppilas-

vanhemmat). Yhteisymmärrykseen pääsemisen edellytyksenä on osapuolten keskinäinen 

kunnioitus, avoimuus, myönteinen asenne ja rehellisyys. Yhteistyön on oltava jatkuvaa ja 

säännöllistä alusta alkaen. Tärkeää on että opettajat ja huoltajat ovat samalla puolella ja että 

heillä on realistinen näkemys oppilaan tilanteesta. Tämä herättää huoltajien luottamusta 

opettajiin ja koulujärjestelmään. 

Toimivan viestinnän edellytyksenä on, että huoltajilla on tarpeeksi matala kynnys ottaa yhteys 

kouluun samoin kuin koulun kotiin. Erityisen tärkeää on nopea yhteydenotto 

ongelmatapauksissa. Sähköinen viestintä on hyvä apuväline.  

Koulun ja kodin toimintakulttuurien kohtaamisessa on tärkeää koulun toimintakulttuurin 

avaaminen vanhemmille. Tavoitteena on yhteisymmärrys keskeisistä kasvatustavoitteista. 

Keskeistä on myös koulun ja kodin kulttuurien yhteensovittaminen eli se, että toimitaan 

yhdessä samoilla menetelmillä ja tavoitteilla. Koulusiirtymissä on tehtävä toimintakulttuuri ja 

käytänteet selviksi. Huomioon on otettava myös koulukulttuurin luominen monikulttuuristen 

perheiden kanssa. Tavoite on, että oppilas kokee kodin ja koulun ohjaavan samaan suuntaan. 

Vanhempien osallistamisessa on keskeistä sitouttaa vanhemmat lapsen koulunkäyntiin. 

Huoltajilla on paljon osaamista ja asiantuntemusta, jota koulussa voidaan hyödyntää. 

Vanhemmilla on oikeus tietää, millaista lapsen koulunkäynti on. Yhteistyö voisi lähteä 

vanhempien aloitteesta. Tärkeätä on kuulluksi tuleminen.  Vanhemmat olisi hyvä saada 

mukaan koulun järjestämiin tapahtumiin, jotta luottamus kodin ja koulun välillä kasvaa ja 

koulun yhteistyökulttuuri voimistuu. 

5.6.2 Oppilaiden osallisuuden edistäminen 

Oppilaiden osallisuutta voidaan edistää ja toteuttaa seuraavasti: 

 Vaaleilla valittu oppilaskunta, jossa osallistetaan pienet ja isot oppilaat. Oppilaskunnan 

hallituksen kokoukset ja esim. kerran lukuvuodessa toteutettava yhteinen koko 

oppilaskuntaa koskeva kokous. 

 Oppilaskunta kerää rahaa, jonka he voivat hyödyntää itse valitsemiinsa hankintoihin. 

 Oppilaiden osallistuminen koko koulua koskeviin ja oman luokan sisällä tapahtuviin 

asioihin (opetusmenetelmien valinta, erilaiset arviointimenetelmät, säännöt) 

 Ryhmätyöt 

 Uuden teknologian käyttö 

 Tukioppilaat 
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 Osallistuminen monialaisen opiskelun suunnitteluun 

 Oppilasedustus koulun ruokapalvelun kehittämisessä. 

 Valinnaisaineiden ideointi 

 Osallistuminen vanhempainiltoihin 

 Liikunta- ja teemapäivien suunnittelu 

 Yläkoulun oppilaat alakoululaisten tukena välitunneilla 

 Oppilaiden esitykset juhlissa 

 Koulukahvila 

 Pukeutumisviikot 

 Koulukummit 

 Oppilaat juhlissa juontamassa 

 Tapahtumat (esim. liikennepäivä, yökoulu, myyjäiset, temppuradat, joulupolku, 

itsenäisyyspäiväohjelma, ystävänpäivä, vappu, Halloween) 

5.6.3 Kasvatuskeskustelu ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

KASVATUSKESKUSTELU 

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen 

käyttäytymiseen. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori enintään kahdeksi 

tunniksi. Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä 

vähentää koulun häiriökäyttäytymistä. Se on vaihtoehtoinen toimintatapa jälki-istunnolle. 

Kasvatuskeskustelussa oppilaan käyttäytymistä tai tapaa toimia pyritään ohjaamaan ja hänen 

on itse mietittävä rikkomuksen seuraamukset. Samalla otetaan vanhemmat mukaan yhteisiin 

kasvatusasioihin. Oppilaalle tulee tunne, että häntä kuunnellaan ja asiat otetaan vakavasti. 

Oppilas joutuu myös välittömästi pohtimaan, mitä teki, miksi ja miten korjata tilannetta. 

Tavoitteena on oppilaan oman vastuun kasvaminen itsestä ja muista sekä epätoivotun 

käyttäytymisen vähentäminen. Tavoitteena on edelleen saada oppilas noudattamaan paremmin 

koulun sääntöjä. Tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa miettiä jatkossa oikea 

toimintamalli vastaavissa tilanteissa. 

Kasvatuskeskustelun tavoitteena kodin osalta on kodin ja koulun yhteistyön tiivistäminen. 

Kasvatuskeskustelun vaiheet: 

RIKE TAPHTUU 
 Opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva ottaa asian käsiteltäväksi. 

 Opettaja ilmoittaa ajankohdan, jolloin kasvatuskeskustelu tapahtuu. 

KASVATUSKESKUSTELUSSA 

 Oppilas kertoo omin sanoin, mitä on tapahtunut ja mikä meni väärin 

 Sovitaan yhdessä oppilaan kanssa oikea toimintamalli vastaavassa tilanteessa jatkossa. 

 Oppilas soittaa huoltajalle. 

 Opettaja keskustelee huoltajan kanssa asiasta. 

 Kasvatuskeskustelun kulku kirjataan erilliselle lomakkeelle. 

JATKOSSA 
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 Jos tilanne jatkuu entisellään mukaan tulevat rehtori, huoltajat ja tarvittaessa joko 

kuraattori tai muu oppilashuollon edustaja. 

 Mikäli em. vaiheet eivät tuo toivottua muutosta oppilaan käyttäytymiseen, seuraavina 

vaiheina ovat tarvittaessa oppilaalle annettava kirjallinen varoitus tai määräaikainen 

erottaminen koulusta 

Kasvatuskeskustelun aiheita voivat olla: 
 Toistuva oppituntien häirintä 

 Toistuva kotitehtävien laiminlyönti ja myöhästely oppitunneilta 

 Lunttaaminen ja väärentäminen 

 Toistuva oleilu käytävillä välituntien aikana 

 Toisen omaisuuden varastaminen ja turmeleminen 

 Tottelemattomuus henkilökuntaa kohtaan Epäasiallinen käytös tai kielenkäyttö 

 Muu toistuva koulun sääntöjen rikkominen 

Kasvatuskeskustelut kirjataan. 

 

KOTITEHTÄVIEN SUORITTAMINEN TYÖPÄIVÄN PÄÄTYTTYÄ59 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi 

kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. 

 Laiminlyötyjen kotitehtävien suorittamisesta päättää oppilaan opettaja 

 Asiasta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle 

 Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa. 

 Toimenpide kirjataan  

 

JÄLKI-ISTUNTO60 

Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelunjälkeen, hänet voidaan 

määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon, jos sitä pidetään perusteltuna. 

Ensisijaisesti oppilas määrätään kasvatuskeskusteluun. Jälki-istunnosta päättää oppilaan 

opettaja. 

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, jotka 

ovat kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia. Tehtävien on oltava oikeassa suhteessa oppilaan 

tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. 

Oppilas voidaan velvoittaa istumaan hiljaa. 

Jälki-istuntoa ei voida miltään osin järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena 

jäämään pois opetussuunnitelman tai muiden koulun suunnitelmien mukaisesta opetuksesta. 

Jälki-istunto kirjataan. Teosta kirjataan, onko kyseessä opetuksen häirintä, vilppi vai 

järjestyssääntöjen rikkominen. Tämän lisäksi teko tai laiminlyönti kirjataan vielä tarkemmin. 

                                                 

59
 Perusopetuslaki § 35 ja § 36 

60
 Perusopetuslaki § 35 ja § 36 
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 Oppilasta on kuultava ennen päätöstä ja kuuleminen kirjataan  

 Ennen päätöstä on hankittava myös muu tarpeellinen selvitys. 

 Huoltajalle on ilmoitettava toimenpiteestä. 

 Jälki-istunnon enimmäispituus on kaksi tuntia. 

 

KIRJALLINEN VAROITUS61 

Mikäli kasvatuskeskustelut ja jälki-istunnot ovat riittämättömiä, oppilaan ojentamiseksi hänelle 

voidaan antaa kirjallinen varoitus. 

Kirjallinen varoitus on kurinpitorangaistus ja sen antaa koulun rehtori viranhaltijapäätöksellä. 

Ennen päätöstä oppilasta on kuultava ja lisäksi huoltajalle on varattava mahdollisuus tulla 

kuulluksi. 

Varoitukseen kirjataan, onko kyseessä opetuksen häirintä, vilppi vai järjestyssääntöjen 

rikkominen. Tämän lisäksi teko tai laiminlyönti kuvataan vielä tarkemmin ja selvitetään 

tekoon liittyvä kurinpitohistoria.  

Ennen toimenpidettä rehtorin on hankittava muu tarpeellinen selvitys. 

Kopio päätöksestä tulee toimittaa huoltajalle, jolla on 14 päivän sisällä päätöksen saamisesta 

oikeus muutoksenhakuun hallinto-oikeudelta. Päätös lähetetään tiedoksi myös 

sivistystoimenjohtajalle. 

Asiakirjat arkistoidaan samalla tavalla kuin rehtorin muutkin viranhaltijapäätökset ja niihin 

liittyvät asiakirjat. 

 

MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN62 

Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä 

jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa enintään kolmeksi 

kuukaudeksi. 

Erottamisesta päättää Muonion kunnassa sivistyslautakunta (Johtosääntö 2§) 

Ennen erottamista sivistystoimenjohtajan on hankittava muu tarpeellinen selvitys, kuultava 

oppilasta sekä varattava huoltajalle mahdollisuus tulla kuulluksi. 

Päätökseen on kirjattava määräaikaiseen erottamiseen johtava yksilöity teko tai laiminlyönti, 

erottamisen alkamisajankohta sekä se, pannaanko päätös voimaan heti eli valitusaikaa 

odottamatta. 

                                                 

61
 Perusopetuslaki 35§, 36§ ja 36 a § 

62
 Perusopetuslaki 35§,36§ ja 36§ a 
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Lisäksi kirjataan muutoksenhakuohjeet. Muutosta voidaan hakea 14 vuorokauden sisällä 

hallinto-oikeudelta.  

Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, 

jonka mukaan opetus toteutetaan. Suunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannasta 

vastaa oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja. Suunnitelmaan kirjataan, miten 

oppivelvollisuus hoidetaan erottamisen aikana. Lisäksi kirjataan tarvittava oppilashuolto ja 

miten se järjestetään. 

Sosiaalihuollon vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen 

koulusta erottamista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24§:n 2 momentissa. 

 

VAARALLISET JA HÄIRITSEVÄT ESINEET63 

Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä tai 

ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty. 

Alaikäisiltä kiellettyjä ovat muun muassa alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet. 

Kaikilta on kielletty muun muassa toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai aineet, kuten 

teräaseet tai ampumiseen soveltuvat esineet, syövyttävät tai lamauttamiseen soveltuvat aineet. 

Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa omaa tai 

toisen turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen ja joiden 

hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

Kiellot ovat voimassa opetuksessa tai muussa koulun tai oppilaitoksen järjestämässä ja 

valvomassa toiminnassa myös normaalin työpäivän ulkopuolella (esim. leirikoulussa ja 

retkellä) 

 

OPETTAJAN JA REHTORIN OIKEUS TARKASTAA JA OTTAA HALTUUN64 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa, jos on ilmeistä, että oppilaalla on kielletty tai 

vaarallinen esine tai aine. Tarkastusoikeutta ei ole muulla henkilökunnalla. 

Tarkastaa saa oppilaan mukana olevat tavarat (mm. kassit ja penaalit), hänen hallinnassaan 

olevat koulun tai oppilaitoksen säilytystilat (mm. kaapit ja pulpetit) ja päällisin puolin hänen 

vaatteensa (mm. taskut ja lompakko) 

Tarkastuksen voi tehdä, kun osallistutaan opetussuunnitelman tai vuosisuunnitelman 

mukaiseen opetukseen ja toimintaan. 

                                                 

63
 Perusopetuslaki 29 §, 36d ja e § 

64
 Perusopetuslaki  29 §, 36d ja e § 
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Tarkastuksen voi tehdä sellaisen kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun 

ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta (ei muuten kielletyt, esim. 

tupakka) 

Tarkastuksen voi tehdä, jos oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei 

luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. 

Tarkastamisessa ei saa käyttää voimakeinoja 

Ennen tarkastusta on ilmoitettava tarkastuksen syy ja perustelu. Esineen tai aineen hallussapito 

on ilmeistä oman näköhavainnon perusteella tai muuten saatujen luotettavien tietojen 

perusteella, esim. muun tahon ilmoitus. 

Tarkastajan on oltava oppilaan kanssa samaa sukupuolta. 

Läsnä on oltava myös oppilaan valitsema toinen täysi-ikäinen koulun henkilö. 

Jos oppilaan pyytämää täysi-ikäistä ei ole saatavilla, opettaja pyytää mukaan toisen henkilön 

koulun henkilökunnasta. 

Edellisistä säännöistä voidaan poiketa, mikäli asian kiireellinen luonne ja turvallisuus 

ehdottoman välttämättömästi sitä vaativat. 

Vaatteiden päällisin puolin tunnustelu erogeenisiksi luokiteltavien alueiden kohdalta on 

kielletty. 

Vaatetuksen ja ihon väliseltä alueelta ei ole oikeutta tarkistaa edes silloin, kun sijainnista on 

varma tieto (poliisi paikalle) 

Tarkastusoikeus ei ulotu häiritsevän esineen tai aineen etsintään (on oltava epäilys) 

Jos oppilas ei suostu tarkastukseen (epäilys vaarallisesta esineestä), pyydetään paikalle poliisi 

tai mahdollisesti huoltaja. 

Tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen oppilaan huoltajalle. 

Tarkastaminen tulee aina kirjata. 

Perusopetuksessa oppilaalta saa pyytää ja ottaa pois myös aineita ja esineitä, joita käytetään 

oppimisen ja opetuksen häiritsemiseen. Häirinnän on oltava tosiasiallista ennen kuin esineen 

tai aineen voi ottaa pois. Niitä ei saa ottaa pois sillä perusteella, että niitä mahdollisesti voidaan 

käyttää häirintään. Esim. vain oppilaalta, joka aiheuttaa häiriötä kännykällään, voidaan ottaa 

kännykkä pois. 

Haltuun ottamisesta on ilmoitettava alaikäisen oppilaan huoltajalle. 

Esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata. 

 

VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ OTETTAESSA POIS KIELLETTY ESINE TAI AINE 
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Jos oppilas koettaa välttää haltuun ottamisen käyttämällä vastarintaa, kun häneltä otetaan pois 

turvallisuutta vaarantava esine tai aine tai oppimista ja opetusta tosiasiallisesti häiritsevä esine 

tai aine, voidaan käyttää voimakeinoja, mikäli se on 

 välttämätöntä 

 oikeassa suhteessa oppilaan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen tai vastarinnan 

vakavuuteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin nähden  

 turvallisuus ei vaarannu 

 

Poisottamisessa voidaan käyttää keinona esim. oppilaan kiinnipitämistä. Lyöminen, töniminen 

ja voimankäyttövälineiden käyttäminen on kiellettyä. 

Epävarmassa tilanteessa on pyydettävä poliisi paikalle. 

Käytettäessä voimakeinoja pois ottamisessa on koulutuksen järjestäjälle annettava kirjallinen 

selvitys tapahtuneesta. 

Oppilaan tarkastaminen sekä esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata. 

ESINEIDEN JA AINEIDEN LUOVUTTAMINEN 

Häirintään käytetyt esineet luovutetaan heti tunnin päätyttyä tai päivän päätteeksi. 

Vain huoltajalle voidaan luovuttaa esimerkiksi alaikäiseltä pois otetut tupakkatuotteet ja 

alkoholi ja tuotteet, joiden alaikäiselle luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista niiden 

käyttötarkoitus huomioon ottaen. 

Poliisille välittömästi aina silloin, kun kyse on huumausaineista, ampuma-aseista, aseen osista 

tai muusta vastaavasta. 

Luovutukseen saakka esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. 

Kolmen kuukauden kuluessa esineen tai aineen haltuun ottamisesta se voidaan todisteellisesti 

hävittää. 

Luovuttaminen ja hävittäminen kirjataan. 

POISTUMISMÄÄRÄYS  JÄLJELLÄ OLEVAN OPPITUNNIN AJAKSI65 

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi 

luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. 

Päätöksen poistamisesta tekee opettaja. 

Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa.  

Asiasta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. 

 

                                                 

65
 Perusopetuslaki § 35 ja § 36 
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POISTUMISMÄÄRÄYS KOULUN JÄRJESTÄMÄSTÄ TILAISUUDESTA66 

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi 

luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä 

tilaisuudesta. 

Koulun järjestämällä tilaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi juhlia, retkiä tai teemapäiviä. 

Päätöksen poistamisesta tekee oppilaan opettaja tai rehtori. 

Asiasta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. 

Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Oppilas pyritään saamaan huoltajan valvontaan. 

Toimenpide kirjataan Primuksen Kurinpitotoimet-rekisteriin. 

 

VAHINKOJEN KORJAAMINEN JA JÄLKIEN KORJAAMINEN 

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa
67

. 

Se, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen 

korvaamaan sen. 

Vahingonkorvausvastuu koskee lähtökohtaisesti kaiken ikäisiä oppilaita. 

Kahdeksaatoista ikävuotta nuorempi vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan 

vahingosta määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan 

ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin harkitaan kohtuulliseksi. 

Korvaamisesta voidaan tapauskohtaisesti sopia. Jos korvataan rahalla, huoltaja käyttää 

puhevaltaa. 

Vahingonkorvauksen vaatiminen ja teosta rankaiseminen ovat toisistaan riippumattomia 

toimenpiteitä. Vahingonkorvausta ei saa käyttää rangaistuksena. 

Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle. 

Oppilaalla on velvollisuus siivota tai korvata tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa 

vahinko. 

Jos tekijä on varmuudella tiedossa, perusopetuksessa koulun opettaja tai rehtori voi 

kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään koulun 

omaisuuden tai tilan, jonka oppilas on tahallaan tai huolimattomuuttaan liannut tai saattanut 

epäjärjestykseen. 

Tekijän on oltava tiedossa. 

                                                 

66
 Perusopetuslaki 35 § ja 36 § 

67
 Vahingonkorvauslaki 412/1974 
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Oppilaalla ei teetetä ammattityötä. Tehtävä voi olla esim. lian poistamista, maalaamista, pieniä 

korjauksia tai uudelleenjärjestämistä. 

Tehtävän suorittaminen on valvottava eikä tehtävä saa olla vaarallinen tai raskas eikä sen 

suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia 

Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Jos tehtävä suoritetaan 

oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle. 

Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista 

kurinpidollisista toimenpiteistä. 

Jos oppilas kieltäytyy, harkitaan vahingonkorvausta. 

 

5.6.4 Koulumatkat ja kiusaaminen 

Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla 

tapahtuneesta häirinnästä kiusaamisesta ja väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena 

olevan oppilaan huoltajalle. 

Tavoitteena on tuoda esiin koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja häirinnän lisäksi koulumatkalla 

esiin tulevat kiusaamis- ja häirintätapaukset. 

Koulukiusaamiseen selvästi liittyvä koulumatkoilla tapahtuva kiusaaminen on perusteltua ottaa 

osaksi tilanteen selvittämistä. Järjestyssäännöt ja toimivalta määrätä rangaistuksia eivät ole 

voimassa koulumatkoilla. 

Psykologin tai kuraattorin osaaminen voi olla tukena asian kokonaisvaltaisessa selvittämisessä 

On suositeltavaa, että huoltajat ratkovat koulumatkoilla tapahtuneet häirintä- ja kiusaamisasiat 
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LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri  

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä 

kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja 

käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.
68

 Nämä tehtävät ovat perusopetuksen 

arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. 

Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään 

oppijana ja ihmisenä.  Erityisen suuri merkitys on opettajien antamalla palautteella. 

Monipuolinen arviointi ja siihen perustuvan ohjaavan palautteen antaminen ovat opettajien 

keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kouluissa 

kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat  

 rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri 

 oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa 

 oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan 

edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan 

 arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys 

 arvioinnin monipuolisuus 

 arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön 

suunnittelussa. 

Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Opettajat huolehtivat 

siitä, että oppilaat saavat alusta lähtien oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä 

tietoa edistymisestään ja osaamisestaan. Onnistumisen kokemukset kannustavat oppimaan 

lisää, mutta myös epäonnistumiset tai virheelliset ratkaisut ovat osa oppimisprosessia. Niitä 

hyödynnetään opetuksessa oppimista edistävällä ja oppilaita kunnioittavalla tavalla. Oppilaita 

ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta 

toisilleen ja opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin 

taitojen kehittymiselle perusopetuksen aikana.  

Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien kanssa keskustellaan 

koulutyön tavoitteista ja koulun arviointikäytänteistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä 

oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle itselleen 

ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden 

soveltamisesta oppilaan arviointiin.
69

 Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut 

edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien 

oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää.  

Arviointi on myös opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline. Arvioinnilla 

saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Se luo 

perustaa opetuksen eriyttämiselle ja auttaa oppilaiden mahdollisten tuen tarpeiden 

tunnistamisessa. Opetuksen järjestäjä seuraa oppimisen arvioinnin periaatteidentoteutumista 

kouluissa ja tukee arvioinnin kehittämistä. 
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6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä 

päättöarviointiin. Sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin 

yleisiä periaatteita. 

Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin 

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille 

tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa 

opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata 

toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet 

ovat oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu 

suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.  

Todistusten antamiseen liittyvässä oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään 

opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä.  

Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen sekä päättöarviointiin tukemaan 

opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, 

vaan ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavaan sanalliseen arvioon tai arvosanaan 8 

vaadittavan tason.  

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän 

mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin edellä 

mainittuja arviointikriteerejä käyttäen.  Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai 

useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa 

suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 

määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrittelyssä 

käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä.  

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset 
arviointikäytännöt 

Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden 

ja edellytysten mukaisesti.  Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden 

onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.  

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden 

edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää 

ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei 

edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa 

varmistetaan, että kukin oppilas ymmärtää tehtäväksiannon ja saa riittävästi aikaa tehtävän 

suorittamiseen. Lisäksi huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tarvittaessa tieto- ja 

viestintäteknologiaa ja antaa suullisia näyttöjä. Myös oppilaiden mahdollisesti tarvitsemien 

apuvälineiden saatavuudesta sekä tarvittavista avustajapalveluista huolehditaan. Lievätkin 

oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/ suomen 

kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja 

toteutettaessa. Samoin otetaan huomioon oppilaiden opiskelua varten mahdollisesti määritellyt 

opetuksen erityiset painoalueet.  
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Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin 

oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Jotta oppilas voi osoittaa 

edistymistään ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puutteista huolimatta, 

arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin 

ja joustaviin arviointitapoihin.  

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen  

Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja 

opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin 

yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia 

tekijöitä. Tarkoitus on, että opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään 

niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.   

Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan 

onnistumisiaan ja vahvuuksiaan koulutyössä sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista 

tavoitteista. Opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä 

palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä 

luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman 

oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempää. Se ohjaa oppilaita 

toimimaan yhä itseohjautuvammin. Myös tällöin opettajien on tärkeä kehittää oppilaiden 

keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. Näin 

oppilailla on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. Itsearvioinnin ja 

vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoisiksi edistymisestään ja ymmärtää, 

miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen. 

6.3 Arvioinnin kohteet 

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava 

arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. 

Oppiminen arvioinnin kohteena 

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä 

palautteen antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja 

asetettuihin tavoitteisiin. Oppimisen edistymisen huolellinen seuranta on tarpeen koko 

perusopetuksen ajan, jotta opetuksen, ohjauksen ja tuen keinoin voidaan huolehtia siitä, että 

oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen. 

Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin ja arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. Osaamisen tason arvioimiseksi 

oppilaan työn tuloksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti. 

Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti 

määriteltyjä arviointikriteerejä. Osaamisen kehittyminen nähdään koko perusopetuksen ajan 

vahvistuvana, kumuloituvana prosessina. 

Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä 

tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä 

keskustellen sovittu työtä aloitettaessa.  

Työskentely arvioinnin kohteena 
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Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista. 

Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin 

sisältyvät myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti 

ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.   

Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja 

koulun muussa toiminnassa.  Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä 

suunnittelemaan työtään ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. Oppilaita 

ohjataan myös tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn 

onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. 

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. 

Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden 

sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. Työskentelyä koskeva monipuolinen palaute kaikissa 

opiskelutilanteissa edistää oppilaiden mahdollisuuksia tarkastella omaa työskentelyään ja 

kehittyä työskentelytaidoissa. 

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa 

koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö 

sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.  

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta 

suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. 

Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria 

määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus 

osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan 

keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.  

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan 

persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen 

arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan 

arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei 

merkitä. 

6.4 Opintojen aikainen arviointi 

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja 

palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla 

pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja 

kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen 

sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, 

arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa 

tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.
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6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana 

Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista. Tällöin arviointi ja 

siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan lukuvuoden aikana osana päivittäistä 

opetusta ja työskentelyä.  Se edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja 

vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös 

oppilaiden toimijuutta kehittävä vertaisarviointi ja itsearviointi. Opettajan tehtävänä on luoda 

tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa 

palautetta. 

Oppimista edistävä palaute on luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia 

analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta.  Se ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja 

työskennellä. Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään 

oman oppimisensa eri vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Palaute auttaa oppilaita vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan, asettamaan itselleen 

tavoitteita ja käyttämään onnistumista parantavia oppimisstrategioita.  

Opettajan antaman, oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän palautteen 

tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään 

 mitä heidän on tarkoitus oppia 

 mitä he ovat jo oppineet  

 miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. 

Tällainen formatiivinen arviointi ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden 

jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppilaiden metakognitiivisia taitoja 

ja työskentelytaitoja. 

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä 

Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden 

osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai 

arviointitiedotteissa. Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä 

oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, 

miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa 

oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen 

arviointi.
71

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko 

lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan 

siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.  

Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää opetuksen 

järjestäjän päätöksen mukaisesti. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia.  

Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Yksilöllistettyjen 

oppimäärien arvioinnissa sanallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen järjestäjän 

päättämällä tavalla. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta 

myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä 

kieli. 
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Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa 

suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia 

käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. 

Sanallisen arvioinnin avulla voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen 

edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös 

antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen 

edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.  

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi 

monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta tulee 

tarkastella riittävän ajoissa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-

aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, 

oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi 

on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan 

suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä 

ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen 

tukemiseksi.  

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 

Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä 

tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle 

vuosiluokalle.   

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa 

jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan 

vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.  Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen 

lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään 

kuuluvassa oppiaineessa on hylätty.  Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata 

mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa 

hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa 

opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai 

lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, 

kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan 

osaamisensa.  

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä 

voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. Päätöksessä 

mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä 

kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.  

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on 

pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan 

huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.  

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.
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Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti 

Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman 

opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti
73

.Oman opinto-ohjelman mukaan 

opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna 

hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle 

vuosiluokalle.  Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää 

luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat. 

Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen 

heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan 

tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa 

päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta. 

6.4.4 Arviointi nivelkohdissa 

Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako määrittää nivelkohdat, joiden mukaisesti 

perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1-2, 3-6 sekä 7-9 muodostamiin kokonaisuuksiin.  

Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi 

Toisen vuosiluokan lopulla oppimisen arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen 

arvioinnissa. Oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta 

opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia 

oppijana ja vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Usein on tarpeen arvioida ja 

suunnitella yhdessä myös oppilaan tarvitsemaa ohjausta ja tukea. Nivelvaihetta lähestyttäessä 

korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen vuorovaikutus. On tärkeää, että oppilaan 

omat arviot ja toiveet sekä huoltajan näkemykset tulevat kuulluiksi.   

Oppilaan oppimisprosessin kannalta keskeisiä, laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin perustuvia 

näkökulmia, joihin opettaja kiinnittää huomiota arvioidessaan oppilaan edistymistä ja 

antaessaan siitä palautetta oppilaalle ja huoltajalle ovat: 

 edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti 

o kysymisen ja kuuntelemisen taidot 

o vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin 

 edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti 

o taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä 

 edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä 

Lisäksi annetaan palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa. 

Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet 

hyväksyttävästi.   

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi 

Kuudennen vuosiluokan lopulla oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta 

ohjaavaa palautetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Palautteessa kiinnitetään 

huomiota erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Oppilas tarvitsee 

tietoa myös edistymisestään oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Arviointikäytänteet ja 
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palautteen antaminen suunnitellaan niin, että oppilas ja huoltaja saavat monipuoliseen tietoon 

perustuvan käsityksen oppilaan oppimisen edistymisestä. Erityistä huomiota kiinnitetään 

opiskelumotivaation tukemiseen.  

Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa annettavaa arviointia varten kaikkiin yhteisin 

oppiaineisiin on määritelty tavoitteista johdetut arviointikriteerit hyvää osaamista kuvaavalle 

sanalliselle arviolle tai numeroarvosanalle kahdeksan (8). Kriteerien avulla on kuvattu, 

millaista osaamista edellytetään kyseisen arvion tai arvosanan saavuttamiseksi. Kriteerit eivät 

ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan opettajan arvioinnin apuvälineitä. Sanallista arviota tai 

arvosanaa antaessaan opettaja pohtii oppilaan edistymistä suhteessa opetussuunnitelmassa 

määriteltyihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoa suhteessa valtakunnallisesti määriteltyihin 

arviointikriteereihin. Opettajan tulee käyttää näitä kriteerejä antaessaan oppilaalle sanallisen 

arvion tai numeroarvosanan kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistukseen. Oppilas saa hyvää 

osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 

keskimäärinoppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason ylittäminen joidenkin 

tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden 

tavoitteiden osalta.  

6.5 Perusopetuksen päättöarviointi 

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta ja paikallisesta opetussuunnitelmaratkaisusta riippuen 

vuosiluokille 7, 8 tai 9. Päättöarviointiin johtavien arviointikäytäntöjen tulee olla oppilaiden 

ikäkauden ja edellytysten mukaisia.  

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

oppiaineen oppimäärän tavoitteet.  Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana tai 

sanallinen arvio kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän 

tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.  

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa 

oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin ohjaavaa 

arviointipalautetta. Samoin tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia 

tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Palautteen ja ohjauksen tulee 

olla riittävän yksityiskohtaista ja yksilöllistä. Mikäli ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei 

tukitoimista huolimatta suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan oman 

opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen siirtymisellä ehkäistä oppilaan kaikkien suoritusten 

raukeaminen. Oman opinto-ohjelman mukaan etenevää, vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua 

käsitellään tarkemmin luvussa 5.  

6.5.1 Päättöarvosanan muodostaminen 

Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanan 

muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin 

oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään valtakunnalliset päättöarvioinnin 

kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet.   

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, 

jakso- tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska 

osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua 

oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän 

tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.  
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Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja 

taitotason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 

keskimäärinoppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason 

ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen 

joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut perusopetuksen yleisen 

oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa jossakin määrin 

oppiaineelle asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. Tällöin oppilas on suorittanut yleisen 

oppimäärän ko. oppiaineessa hyväksytysti. Arvosanan muodostaminen perustuu myös tässä 

tapauksessa oppilaan osoittamaan keskimääräiseen osaamiseen, eli välttävän tason ylittäminen 

joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida hylätyn (4) suoriutumisen joidenkin muiden 

tavoitteiden osalta.  

Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja 

kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, 

maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, 

kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas on voinut 

opiskella kahta tähän oppiaineeseen näissä opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä 

oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppilaan suorittamat äidinkieli ja kirjallisuus- 

oppiaineen oppimäärät. 

 

Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan 

jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiainetta 

arvioida74.  

 

Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten 

oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. 

Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen. 

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin 

oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät 

valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. 

Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi 

opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. 

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan 

suoriutumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja arvioinnissa käytetään 

päättöarvioinnin kriteerejä.  Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee 

yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan 

suoriutumista näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa 

suunnitelmassa (HOJKS) hänelle määriteltyihin, yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja 

sisältöihin perustuen. Silloin arviointia ei tehdä suhteessa opetussuunnitelman perusteissa 

määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää 

numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota myös päättöarvioinnissa.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu 

perusopetuksen yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä 

oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden 
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piirissä oleva oppilas opiskelee opintokokonaisuuksia, annetaan arviointi todistuksessa 

kuitenkin oppiaineittain. 

Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan 

henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin 

ja arviointi annetaan sanallisena. 

6.5.2 Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja 
päättöarviointi 

Mikäli koulu painottaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta 

tai toteuttaa kaksikielistä opetusta, ovat opetuksen koulukohtaiset tavoitteet tässä oppiaineessa 

tai kielessä yleensä korkeammat kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa 

asetetut tavoitteet. Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai 

kaksikielisessä opetuksessa tulee oppilaiden suoriutumista kuitenkin arvioida perusopetuksen 

päättyessä suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin ja käyttää osaamisen tason määrittämisessä 

päättöarvioinnin kriteerejä.  

Päättöarvioinnin kriteerejä tulee käyttää yhteisten oppiaineiden arvioinnissa myös silloin, kun 

oppilas on suorittanut opintonsa erityisen koulutustehtävän mukaisesti järjestetyssä 

opetuksessa. 

Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja 

erillisellä todistuksen liitteellä. 

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 

1. Lukuvuositodistus 

2. Välitodistus 

3. Erotodistus 

4. Päättötodistus 

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 

Lukuvuositodistus 

Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Todistukseen merkitään 

oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, miten 

oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Sanallista arviota voidaan käyttää 

todistuksissa vuosiluokilla 1-7. Sanallisistakin arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas 

suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa 

oppiaineessa. Merkittäessä arvio todistukseen numerona, todistukseen merkitään myös 

perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko. Muissa todistuksissa kuin 

päättötodistuksessa voidaan numeroarvosanaa aina täydentää sanallisilla arvioilla ja näin antaa 

palautetta sekä osaamisen tasosta että edistymisestä.  

Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana 

merkitään todistukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, arvio 

annetaan aina todistuksen liitteellä.  
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Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvio tai arvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja 

mahdollisiin välitodistuksiin          ”       /                   ”                   , 

kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei 

merkitä todistuksiin. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään 

todistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen 

yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.  

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25 % on opetettu muulla kuin koulun 

opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli.  

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan todistuksessa 

käyttää numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Toiminta-alueittain 

opiskeltaessa käytetään sanallista arviointia kaikilla vuosiluokilla. Sanallisesta arviosta on 

käytävä ilmi, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Jos erityisen tuen päätöksessä on 

päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn 

oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio 

tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut 

tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.  

Lukuvuositodistukseen merkitään:  

 todistuksen nimi 

 opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  

 oppilaan nimi ja syntymäaika  

 todistuksen antamispäivä  

 opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 

 oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on 

saavuttanut tavoitteet 

 arvio oppilaan käyttäytymisestä 

 oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai 

oppimäärät 

 luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jättäminen 

 merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien 

opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

 

Välitodistus 

Lukuvuoden aikana voidaan antaa välitodistuksia paikallisessa opetussuunnitelmassa 

päätettävällä tavalla. Välitodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien 

sanallisen tai numeroarvosanan käyttöä, käyttäytymisen arviointimerkintää, uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien 

mukaista opiskelua. 

Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin 

pyrkimistä varten. Yhdeksännen luokan oppilaalle annettavaa välitodistusta varten oppilaan 

osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Arviota oppilaan 

käyttäytymisestä ei merkitä 9. vuosiluokalla annettavaan välitodistukseen. 

Välitodistukseen merkitään:  
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 todistuksen nimi 

 opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  

 oppilaan nimi ja syntymäaika  

 todistuksen antamispäivä  

 opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 

 oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on 

saavuttanut tavoitteet 

 oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai 

oppimäärät 

 arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla annettavaa välitodistusta) 

 merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien 

opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

Erotodistus 

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei 

ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä 

tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. 

Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän 

ylläpitämään toiseen kouluun. 

Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai 

numeroarvosanan käyttöä, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä 

sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen 

arvioita. 

Erotodistukseen merkitään: 

 todistuksen nimi 

 opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  

 oppilaan nimi ja syntymäaika  

 todistuksen antamispäivä  

 rehtorin allekirjoitus 

 oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on 

saavuttanut tavoitteet 

 oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai 

oppimäärät 

 merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien 

opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

Perusopetuksen päättötodistus 

Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa 

oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa 

kuuluvissa oppiaineissa. Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vähintään 

                        (5)                                                    ”          ”   

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana käytettäviin 

todistuksiin seuraavin täsmennyksin:  
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 oppilaan koko nimi ja henkilötunnus  

 rehtorin allekirjoitus  

 yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi 

numeroin (5-10) ja sanoin (välttävä – erinomainen)  

 oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä tai oppimäärät 

 maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja 

työelämään tutustumista. 

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25 % on opetettu muulla kuin koulun 

opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli. 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden 

vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin 

arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja 

annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet 

merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle.  

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista 

oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti 

arvioitavan valinnaisen aineen n                             ”                   ”,     

jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden 

                                                   ”          ”   

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity 

                                                                       ”                 

      ”       A                      ,                      ,                            

arvio joko numeroin tai merkinnä    ”          ”   

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun vaihdon 

yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt 

valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta 

vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi 

                 ,                                                        ”            ”  

Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös oppilaan suorittama 

tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai 

                 ”          ”               ,                                                

koulun opetussuunnitelmassa määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mukaisesta 

tuntimäärästä. 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä 

numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja 

todistukseen tulee          ”          ”  T                                            

yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan numeroin.  

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana merkitään päättötodistukseen muodossa 

”       /                   ”                   ,         ppiainetta oppilas on opiskellut. 

Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistukseen. Jos oppilas saa 

oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen 
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opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta 

opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.  

Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän 

mukaan, myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan 

käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen 

arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas 

on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, 

jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen. 

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja 

työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista 

aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei 

tule mainintaa päättötodistukseen. 

6.7 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset 

Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa 

tarkoitetussa erityisessä tutkinnossa
75

. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa 

järjestää perusopetusta. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja 

taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja 

taitoja. 

Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat:  

1. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 

2. Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 

3. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta 

Jos oppilas tai muu henkilö suorittaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä 

tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. 

Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan 

merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten 

vuosiluokan oppimäärän, suorittaneelle annetaan todistus osittain suoritetusta perusopetuksen 

oppimäärästä. 

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus 

perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista 

merkitään oppiaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana. Yhteisten oppiaineiden laajuutta 

vuosiviikkotunteina ei merkitä.  

Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat 

yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

6.8 Arviointi Muonion perusopetuksessa 

Opintojen aikainen arviointi toteutetaan seuraavasti: 

                                                 

75
 Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 § 
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1. opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, 

kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä  

- formatiivinen arviointi osa päivittäistä työskentelyä 

- työskentelyn havainnointi, annetaan välitön palaute 

- tuntiosaamisen seuranta 

- työkaluina testit, formatiiviset kokeet, seurantalomakkeet 

 

2. lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi 

- lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus, sisältyy käyttäytymisen arviointi 

- kokonaisarvio koko lukuvuoden opintojen edistymisestä 

- päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai jäämisestä 

- 1-2. lk sanallinen arviointi, 3-4. lk ai/ma numerot, muista aineista sanallinen, 5-6. 

lk numerot, 1-6. lk käyttäytymisen arviointi sanallinen 

- 8-9. lk numerot, myös käytös 

- toiminta-alueittain sanallinen 

- yksilöllistetyt sanalliset tai numerot paikallisesti sovitun opsin mukaan 

 

3. itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet  

- opetusryhmän yhteiset arviointikeskustelut kunkin jakson jälkeen 

- vertaisarviointi eli oppilaiden keskinäinen arviointikeskustelu 

- alaluokilla myönteinen, kannustava ja realistinen palaute, onnistuminen 

mahdollista monenlaisin tavoin 

- ylemmillä luokilla oppilaiden keskinäinen arviointikeskustelu, opitaan antamaan 

ja saamaan rakentavaa palautetta 

- tavoitteena, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen 

 

4. opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja 

käytännöt 

- siirtymisen edellytyksenä vähintään välttävät tiedot ja taidot 

- voidaan jättää, jos lukuvuotta koskeva suoritus yhdessä tai useammassa hylätty 

- ennen jättämistä varattava mahdollisuus osoittaa erillisessä kokeessa hyv. tiedot 

ja taidot 

- mahdollisuuksia yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuv. päätyttyä 

(paikallinen päätös) 

- jättämisen perusteena myös yleinen heikko koulumenestys 

- huoltajaa kuultava 

 

5. toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan 

nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt 

- siirtokeskustelut 

 

6. käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet 

- nykyiset käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 

- merkitään lukuvuostodistukseen 1-6, sanallinen 1-4, numeroin 5-6, numeroin 7-9 

 

7. todistukset ja niiden antamiseen liittyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin 

käyttö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa  
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- kaikille lukuvuositodistus, jossa sanallinen arviointi luokat 1-4, luokat 5-6 

numeroarviointi 

- luokat1-6 syyslukukauden päätteeksi arviointikeskustelu (opettaja, oppilas, 

huoltaja) 

- toteutetaan marras-helmikuussa, arvioinnin kohteet määritetään luokittain 

 

8. miten päättöarviointi toteutetaan 

- päättöarvosana ei saa muodostua vuosiluokkien 7-9 lukuvuosi- tai 

jaksoarviointien arvosanojen perusteella (ei perustu aritmeettisiin 

keskiarvoihin) 

- päättöarviointi kytketään perusopetuksen tavoitteisiin eli miten hyvin oppilas on 

opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän mukaiset tiedot ja 

taidot eri oppiaineissa (oppilaan opintojen päättyessä osoittama osaaminen) 

- päättöarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin 

- arvosana muodostuu opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin 

päättöarvosanan kriteereihin 

- oppilaalle annettava riittävästi ja monipuolisesti mahdollisuuksia osoittaa 

osaamistaan 

- suulliset ja kirjalliset näytöt muutkin kuin kokeet 

- oppilas voi antaa erilaisia uusinta- ja lisänäyttöjä parantuneesta osaamisestaan, 

erityisesti silloin, kun oppilaalla on oppimisvaikeuksia 

- päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen vuosiluokilla 7,8 tai 9 oppiaineesta 

ja paikallisesta opetussuunnitelmaratkaisusta riippuen 

- numeroin arvioitavat oppiaineet on määritelty opetussuunnitelman perusteissa 

- erityistä tukea saava oppilas, joka opiskelee yleisen oppimäärän mukaisesti, 

arvioidaan yleisen oppimäärän tavoitteiden mukaisesti 

- luokalle jäämisen vaaraa voidaan ehkäistä laatimalla oppilaalle oma opinto-

ohjelma ja näin ehkäistä kaikkien suoritusten raukeaminen 

- yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskeleva oppilas arvioidaan HOJKsin 

tavoitteiden mukaan (numeroarvioinnin sijaan voidaan käyttää myös sanallista 

arviointia)  

- pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskeleva oppilas arvioidaan opsin 

perusteiden ohjeiden mukaan 

- valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden 

vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin 

- alle kaksi viikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti 

- päättötodistuksen sisällöstä on yksityiskohtaiset ohjeet opetussuunnitelman 

perusteiden luvussa 6.6. 
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LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa 

määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto 

sisältyy lukuun 8. 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä 

oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä 

tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella 

tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen 

tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea 

annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. 

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän 

vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen 

sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja 

koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja 

sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on 

otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan 

tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. 

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä 

pitkäaikaisvaikutuksia. On huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen 

kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä 

käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen 

ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä 

tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat 

ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. 

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja 

koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi 

oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. 

Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja 

oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, 

voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia 

ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien 

tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki. 

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin 

järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen 

opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä 

esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä 

perusopetuksesta toiselle asteelle. 

7.1.1 Ohjaus tuen aikana 

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri 

oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle 

annettavaan arviointipalautteeseen. Ohjauksen tavoitteena on, että tukea tarvitsevan oppilaan 
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itseluottamus, itsearviointi- ja oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella 

tulevaisuuttaan vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään oppilaan arjenhallinnassa, opintojen 

suunnittelu- ja opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen 

tarpeisiin. Näitä taitoja vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimintatavoilla. 

Ohjauksella pyritään siihen, että oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja ottamaan 

vastuuta opiskelustaan. 

Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta sekä tehostettuun että 

erityiseen tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan 

aikaisemmin saaman ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen 

jatkossa. Oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liittyvät 

tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä 

oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon ja oppilasta 

mahdollisesti avustavan henkilöstön asiantuntemusta. 

Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia 

ja selvitetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. Perusopetuksen 

päättövaiheessa tukea tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa tietoa ja 

mahdollisuus keskustella oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa 

oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä kysymyksistä. 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa 

oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kun oppilaalla on 

tuen tarvetta, kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja 

kehitetään koko perusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön 

tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön 

oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. Huoltajalle annetaan tietoa niiden soveltamisesta koulun 

arjessa, esimerkiksi oppilasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojensaannista ja niiden 

luovuttamisesta sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä kotiin heti, 

kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on 

vaarantumassa. 

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen 

kolmiportaisuudesta sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan 

tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja 

tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu on osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. 

Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja 

ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta. Oppilas voi 

tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppilashuollon tuki 

perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta (katso 

luku 8 Oppilashuolto). 

7.2 Yleinen tuki 

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä 

yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen 

tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. 
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Tuen tarpeen arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja 

opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja 

huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia 

perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa 

erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Yleisen tuen muotoja voivat olla 

esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilaan ohjaus sekä eriyttäminen. 

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin 

oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten 

laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja 

laajentaa oppimissuunnitelman avulla. 

Jokaisen opettajan tehtävänä on arvioida oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeita 

ja antaa tukea, kun oppilas sitä tarvitsee. 

Oppilaiden tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja kehitetään käyttämällä opetuksessa esimerkiksi 

Lions Quest-, Askeleet-, Friends- ja Kivakoulu-ohjelmia. Näiden taitojen opettamisen 

tavoitteena on luoda kouluun myönteinen ja toiset huomioon ottava ilmapiiri. 

Oppilaille annettu tuki kirjataan Primus-järjestelmän Wilma-toimintoon oppilaskohtaiseen tuen 

tarpeen seurantaan. Jos oppilaalle annettu yleinen tuki ei ole riittävää, on laadittava 

pedagoginen arvio ja siirryttävä tehostetun tuen vaiheeseen. 

Luokanopettaja: laadukas perusopetus: eriyttäminen ja tukiopetus, yhteistyö kotien kanssa, 

yhteistyö eri tahojen kanssa nivelvaiheissa, huolen herätessä viestin vieminen eteenpäin, 

oppilashuoltotyö 

Laaja-alainen erityisopettaja: laadukas erityisopetus, opettajien ja huoltajien konsultointi, 

yhteistyö kotien kanssa, kartoitukset ja seuranta, yhteistyö eri tahojen kanssa nivelvaiheessa, 

ohr-työ 

Koulunkäynninohjaaja: ryhmäohjaajana tai henkilökohtaisena ohjaajana toimiminen 

Aineenopettaja: laadukas perusopetus, eriyttäminen ja tukiopetus, huolen herätessä viestin 

vieminen luokanvalvojalle, oppilashuoltotyö 

Luokanvalvoja: yhteistyö aineenopettajien kanssa, yhteistyö kotien kanssa, yhteistyö eri 

tahojen kanssa nivelvaiheissa, ryhmäytys, oppilashuoltotyö 

Oppilaanohjaaja: TET:n ohjaaminen, henkilökohtainen ja ryhmäohjaus, opiskelun tukeminen, 

jatko-opiskeluun ohjaus, yhteishaun toteutus, ohr-työ, nivelvaiheiden ala-yläkoulu sekä 

yläkoulu – toisenasteen tiedonsiirto 

Opiskelijahuolto: luokkien, ryhmien ja oppilaiden hyvinvoinnin seuranta ja ongelmien 

ennaltaehkäisy, kouluyhteisön toimintakulttuurin kehittäminen, mahdollinen koulun 

kriisiryhmänä toimiminen (liite: kuntakohtainen opiskelijahuoltosuunnitelma) 

Rehtori/koulunjohtaja: vastuu koulun toimintakulttuurin luomisesta, ohr-työn johtaminen 

Koulupsykologi: opettajien konsultaatio tukitoimien suunnittelussa, opettajan tukeminen kodin 

ja koulun välisessä yhteistyössä, asiantuntijana toimiminen lapsen psyykkiseen kehitykseen 
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liittyen, toimintatapojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen, vanhempien ja oppilaiden 

tapaamiset, ohr-työ 

Koulukuraattori: kiusaamisen ennaltaehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen, ryhmäytys, 

ryhmätyöskentelyn tukeminen, yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa, luokan sosiaalisten 

suhteiden kartoitukset, tukikeskustelut ja perheen tapaamiset, ohr-työ 

Kouluterveydenhuolto: terveystarkastukset, ohr-työ 

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Yhteistyössä sovitaan 

koulun, oppilaan ja kodin vastuut. Yhteistyö tulee järjestää siten, että oppilashuollon ja 

moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan 

tukea tehokkaasti. 

Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajille tulee antaa tietoa ja tarvittaessa mahdollisuus 

keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista 

oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa. 

7.3 Tehostettu tuki 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai 

samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua 

tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää 

laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea 

annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan 

tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja 

pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. 

Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. 

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta 

erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien 

yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen 

ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös 

oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. 

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava 

tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön 

merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti 

tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai 

annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta. 

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti silloin, 

kun yleinen tuki ei riitä ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Tehostettu tuki sisältää yleensä 

useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön 

yhteistyönä.  

 

Tehostetun tuen muodot: samanaikaisopetus, eriyttäminen, oppilaanohjaus, opiskelijahuollon 

tuki, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, apuvälineet yms., avustaja/ohjaajapalvelut, ohjaus- 

ja tukipalvelut. 
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7.3.1 Pedagoginen arvio 

1. Kun oppilaan tuen tarve kasvaa säännölliseksi tai tarvitaan useita eri tuen muotoja, laatii 

oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa 

pedagogisen arvion oppilasluetteloon (Wilma). 

2. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan 

- oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä 

huoltajan näkökulmista 

- oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 

- oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja 

koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 

- arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, 

oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea 

- arvio tehostetun tuen tarpeesta 

3. Moniammatillinen asiantuntijaryhmä arvioi, onko tehostettu tuki tarpeellinen. 

4. Mikäli arvio on myönteinen, erityisopettaja kirjaa tuen tilan (tuen vaihe ja 

muutospäivämäärä) muutoksen Wilmaan. Jos oppilas ei tarvitse tehostettua tukea, yleinen 

tuki jatkuu. 

5. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän arvion jälkeen aineenopettaja, luokanopettaja tai 

ryhmäohjaaja (konsultoiden erityisopettajaa tarvittaessa) laatii oppilaalle 

oppimissuunnitelman oppilasluetteloon (Wilma). 

 

7.3.2 Oppimissuunnitelma 

Oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet 

Oppimissuunnitelman laatii aineenopettaja, luokanopettaja tai ryhmänohjaaja konsultoiden 

tarvittaessa erityisopettajaa. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan 

(Wilma-järjestelmä). Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia 

ominaisuuksia. Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen 

suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä 

sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. 

Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen 

hyvinvointiaan. Oppimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja 

opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja 

saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan 

edistymisen arvioinnille. 

Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa 

tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, 

yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut 

asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille 

luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan 

hyödyntää huoltajan luvalla. 

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: 

Oppilaskohtaiset tavoitteet 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/7ojktl/ttl/ol/olajtlk


74 

 oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan 

 oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä 

erityistarpeet 

 oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin 

liittyvät tavoitteet 

Pedagogiset ratkaisut 

 oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 

 oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, 

opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat 

 oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

 opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa 

 oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet 

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 

Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri 

toimijoiden vastuunjako. Oppimissuunnitelmaan kirjataan myös jos oppilas tarvitsee 

tulkitsemis- ja avustajapalveluita, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestämistä. 

Oppimissuunnitelmasta on käytävä ilmi yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa 

sekä huoltajan tarjoama tuki. 

Tuen seuranta ja arviointi 

Oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan 

vähintään lukuvuosittain, tarvittaessa useammin. Oppimissuunnitelmaan merkitään 

arviointiajankohdat ja Arviointiin osallistuneet. Oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan 

tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa. 

Arvio oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanteesta tehdään oniammatillisesti 

yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Arvioinnissa tulee käyttää kaikkea saatavilla olevaa 

tietoa. Arvioinnissa käytetään mahdollisuuksien mukaan oppilaan ikätasoon sopivaa 

itsearviointia. 

 

Opiskelun erityiset painoalueet 
 

Oppimissuunnitelmassa voidaan määritellä opiskelun erityiset painoalueet. Opiskelun erityisiä 

painoalueita voidaan käyttää vain tehostetun tai erityisen tuen aikana. Tavoitteena on auttaa 

oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt. 

Keskittymällä olennaiseen oppilaalle jää voimavaroja vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan. 

Opiskelun erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman 

vuosiluokan kaikkein keskeisimmistä sisällöistä eli ns. ydinsisällöistä. Tällöin oppilas pyrkii 

edelleen oman vuosiluokkansa tavoitteisiin, painoalueet eivät voi olla esimerkiksi alempien 

vuosiluokkien tavoitteita tai sisältöjä. Painoalueittain tapahtuva opiskelu eroaa 

yksilöllistämisestä, koska yksilöllistämisessä on kyse myös opiskelun tavoitetason 

madaltamisesta. Oppimissuunnitelmassa kuvataan painoalueiksi valittujen sisältöjen ohella 

myös mahdollisimman konkreettisesti, miten oppilas työskentelee, mitä muuta tukea hän saa ja 

minkälaisin tavoin hän voi osoittaa osaamisensa. 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/7ojktl/ttl/ol/oep
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Huoltajan ja oppilaan tulee tietää, miten suurta osaa oppiaineen sisällöistä 

oppimissuunnitelmaan kirjatut painoalueet edustavat ja miten niiden hallinta suhteutuu hyvän 

osaamisen kuvauksiin tai päättöarvioinnin kriteereihin. Oppimissuunnitelma ja siihen 

sisältyvät opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa laaditaan yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Opiskelun erityisiin painoalueisiin keskittynyt opetus on useimmiten 

luonteeltaan väliaikainen ratkaisu, ja opetuksen sisältöjä lisätään oppilaan edistymisen 

mukaisesti. 

 

 

7.4 Erityinen tuki 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 

saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle 

kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa 

ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, 

opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. 

Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta. 

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain 

mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat 

järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset 

tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. 

Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli 

oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn 

oppimäärän mukaisesti. 

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle 

laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. 

Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan 

oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin 

tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja 

sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Oppilaalla on perusopetuslain 

mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös 

osana erityisopetusta. 

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla 

oppilaalla on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, 

yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. 

7.4.1 Pedagoginen selvitys 

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä 

oppilaasta pedagoginen selvitys. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen 

tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. 

Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii  

 oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen 

etenemisestä 
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 oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn 

kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan 

kokonaistilanteesta. 

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan 

erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa 

kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi. 

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan 

 oppilaan oppimisen eteneminen 

 oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan 

näkökulmista 

 oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 

 oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja 

koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 

 arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, 

oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea 

 arvio erityisen tuen tarpeesta 

 arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa 

yksilöllistetyn oppimäärän 

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista 

arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, 

hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen 

lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, 

kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli 

oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää 

huoltajan luvalla. 

Pedagogisen selvityksen laadinta 

1. Oppimissuunnitelman vastuuopettaja ilmoittaa rehtorille/apulaisrehtorille/koulun-

johtajalle/ päivähoidon johtajalle, jos lapsi/ oppilas ei selviä yleisopetuksen tavoitteista 

tai ei enää tarvitse erityistä tukea. Vanhempia tiedotetaan ja kuullaan. 

2. Käsittely yksilöllisessä oppilashuoltotyöryhmässä, jossa aloitetaan pedagoginen 

selvitys. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano tulee olla moniammatillinen.  

3. Erityisopettaja laatii pedagogisen selvityksen ja erityisopettaja/koulunjohtaja/rehtori 

tekee esityksen erityisen tuen tarpeesta tai tuen lakkauttamisesta rehtorille/ 

sivistystoimen johtajalle. 

4. Kun päätös erityisen tuen aloittamisesta on tehty, erityisopettaja laatii henkilökohtaisen 

opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS).  

5. Kun päätös erityisen tuen lakkauttamisesta on tehty, oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. 

6. Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden pedagoginen selvitys päivitetään aina 

 2. luokan keväällä 

 6. luokan keväällä. 

7.4.2 Erityisen tuen päätös 

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä 

tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän 

huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti. 
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Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset 

tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan 

opetuksen poikkeava järjestäminen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat 

voivat hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perustelut 

sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin. 

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole 

riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai 

esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen 

tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että 

oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön 

taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös 

tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan 

tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena. 

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen 

seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen 

muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten 

oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä 

tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee 

tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea. 

Erityisen tuen päätöksen vaiheita 

1. Saatuaan pedagogisen selvityksen sivistystoimen johtaja/rehtori tekee sen pohjalta 

erityisen tuen päätöksen. 

2. Päätös toimitetaan oppilaan kotiin kuulemista varten.  
3. Alkuperäinen päätös arkistoidaan kasvatus- ja opetustoimistoon. 

4. Toimistosihteeri kirjaa päätöksen asiat oppilasluetteloon (Primus). 

5. Erityisopettaja laatii oppilaalle HOJKS:n. 

 

7.4.3 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Länsi-Lapin paikallinen käytäntö 

1. Erityisopettaja laatii HOJKS-lomakkeelle ehdotuksen. HOJKS-lomake sisältää 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt asiat. 

2. Erityisopettaja kutsuu koolle oppilaan, huoltajat, luokanopettajan/luokavalvojan, 

koulunkäynninohjaajan ja muut mahdolliset moniammatilliset yhteistyötahot HOJKS-

kokoukseen. 

3. Erityisopettaja täydentää HOJKS-lomakkeen keskustelun pohjalta. 

4. HOJKS-lomake lähetetään huoltajille hyväksyttäväksi. 

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee 

ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen 

antaminen. Kaikki erityistä tukea saavan oppilaan tuki kirjataan HOJKSiin. Se on kirjallinen 

suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä 

opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/7ojktl/etl/hl/lpk
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Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon 

ja erityisen tuen päätöksen sisältöön. HOJKSin laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle 

osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, 

hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Mikäli oppilaalla on 

kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. 

Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen 

ole ilmeistä estettä. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. 

Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin 

oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää: 

Oppilaskohtaiset tavoitteet 

 oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan 

 oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä 

erityistarpeet 

 oppilaan oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet 

 oppilaan kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät 

tavoitteet 

 oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä 

oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät 

Pedagogiset ratkaisut 

 oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 

 oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, 

opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat 

 oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

 opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa 

 oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet 

Opetuksen järjestäminen 

 oppilaan opetuksen järjestäminen muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisluokalla 

 muun opetuksen yhteydessä opiskelevalle oppilaalle samanaikaisopetuksena, 

pienryhmässä tai yksilöopetuksena annettava erityisopetus 

 erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimetty yleisopetuksen yhteistyöluokka ja 

suunnitelma oppilaan opiskelusta tässä luokassa 

 oppilaan koulukuljetusten järjestelyt ja vastuut sekä suunnitelma kuljetusta odottavan 

oppilaan ohjatusta toiminnasta ja valvonnasta 

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut  

 oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 

 erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, 

muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä 

eri toimijoiden vastuunjako 

 yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 

 oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus 

yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa 

Tuen seuranta ja arviointi 

 HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 

sekä arviointiajankohdat 
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 oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 

kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi 

 oppimisen arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa 

osaamistaan hänelle sopivin tavoin 

 HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta 

 suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt 

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän 

mukaan, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi  

 luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä 

 yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

 yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa 

HOJKSissa määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin 

Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten 

kohtien lisäksi  

 toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

toiminta-alueittain 

 oppilaan edistymisen arviointi suhteessa HOJKSissa hänelle määriteltyihin tavoitteisiin 

ja sisältöihin toiminta-alueittain 

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan 

henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt 

tiedonsiirtoluvat. 

HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan 

tarpeiden mukaiseksi. Sitä muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden 

muuttuessa. Jos erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, oppilaalle laaditaan 

oppimissuunnitelma tehostetun tuen antamiseksi. 

Erityisen tuen seuranta ja arviointi (paikallinen käytäntö) 
1. Oppilaan kanssa välittömästi työskentelevät aikuiset seuraavat ja arvioivat oppilaan 

oppimisen ja kasvun kehittymistä jatkuvan havainnoinnin periaatteella. 

2. HOJKS tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa  

 

7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 

Oppimäärän yksilöllistämisen vaiheet (Länsi-Lapin malli paikallisista tarkennuksista) 

1. Kun oppilas kohtaa kohtuuttomia vaikeuksia saavuttaa oppiainekohtaisia tavoitteita, 

voi opettaja pedagogisessa selvityksessään esittää oppimäärän yksilöllistämistä.  
2. Yksilöllistämisen perusteena tulee olla päätöstä tukevia arvioita tms. asiakirjoja. Näitä 

voivat olla esimerkiksi koulupsykologin arvio, lääketieteelliset selvitykset ja muut 

asiantuntijalausunnot.  
3. Erityisopettaja ja luokanopettaja/ryhmänohjaaja/aineenopettaja arvioivat 

yksilöllistämisesityksen ja kirjaavat sen tarpeelliseksi todettuaan pedagogiseen 

selvitykseen. 

4. Rehtori/Sivistystoimen johtaja tekee erityisen tuen päätöksen. 

5. Toimistosihteeri tekee päätöksen mukaiset kirjaukset oppilasluetteloon (Primukseen). 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/7ojktl/etl/ooyl/st
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6. Erityisopettaja kirjaa HOJKSiin oppilaan yksilöllistetyt tavoitteet, sisällöt sekä 

seurannan ja oppilasarvioinnin. 

7. Oppilaan vapauttaminen oppimäärän opiskelusta tehdään vain erityisen painavista 

syistä. 

Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin 

oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen 

oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. 

Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla 

eriyttämisen keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Jos oppilaalle 

määritellään opiskelun erityiset painoalueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä 

opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin. Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä 

yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen 

oppimäärään. Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden 

saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen 

oppimäärä voidaan yksilöllistää. Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation 

puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla 

syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa. 

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan 

tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla 

oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen 

päätöksessä. Pedagoginen selvitys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin 

oppiaineessa. Jokaisen oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella 

oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos 

yksilöllistettyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi 

pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös. 

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä 

tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne 

kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKSissa. Tämä on tärkeää, koska 

oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan HOJKSiin kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa. 

Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti 

asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan opiskelua tuetaan lisäksi erilaisilla pedagogisilla 

järjestelyillä ja tarvittaessa eri tukimuodoilla. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava 

opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä, laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt. 

Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen 

numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että 

päättöarvioinnissa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on 

opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Sanallista 

arviointia voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta kaikilla vuosiluokilla ja myös 

päättötodistuksessa. 

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista 

oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen 

painavat syyt ja se perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. 

Vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta tehdään hallintopäätös perusopetuslain 18 §:n 

perusteella. Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös, vapauttamisesta päätetään erityisen tuen 

päätöksessä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden oppiaineiden 

opiskelusta vapauttamisesta on säädetty erityissäännöksissä. Oppilaalle, joka on muutoin kuin 
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tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai 

ohjattua toimintaa. 

Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään yhteistyössä 

oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille tulee selvittää näiden toimenpiteiden vaikutukset jatko-

opintoihin. 

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus 

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi 

ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta 

perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 

oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan 

oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai 

kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi 

opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea 

sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä 

oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle 

tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen 

alkaessa. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada 

esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen 

vuoden syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden 

pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua. 

Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien 

välillä. Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri 

vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen 

tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja lapsen kokonaistilanteen perusteella. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää 

vaihtoehtoisesti kolmella eri tavalla:  

 Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän 

täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa 

esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen. 

 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, 

kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen 

hän aloittaa perusopetuksen. 

 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, 

kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi 

aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin
76

 eli sinä vuonna, kun hän täyttää 

kahdeksan vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen 

hallintopäätös. 

Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen 

tarkistamisen yhteydessä. Jos todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden 

                                                 

76
 Perusopetuslaki 27§ 
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piirin, tehdään päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jonka jälkeen oppilas 

kuuluu yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Tarvittaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa 

erityistä tukea. 

Oppivelvollisuuden pidentäminen vaiheet perusopetuksen aikana (Länsi-Lapin malli 
paikallisista tarkennuksista) 

1. Asiantuntijalausunto, jossa esitetään oppivelvollisuuden pidentämistä, toimitetaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa varhaiskasvatuksen moniammatilliselle 

asiantuntijaryhmälle, joka laatii päätösluonnoksen oppivelvollisuuden pidentämisestä. 

Päätösesitystä laadittaessa tulee käyttää kaikkea saatavilla olevaa tietoa. 

2. Päätösluonnos toimitetaan huoltajalle kuulemista varten. 

3. Kuulemisen tai annetun määräajan jälkeen rehtori/sivistystoimenjohtaja tekee 

lopullisen päätöksen. 

4. Oppivelvollisuuden pidentäminen edellyttää aina päätöstä erityisen tuen 

järjestämisestä, joka tehdään erillisenä päätöksenä.  
5. Opetus järjestetään käytännössä varhaiskasvatuksen, perusopetukseen kuuluvan 

esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyönä. 

 

7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus 

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta 

toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi 

olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. 

Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen 

päätöksessä. Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene 

opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset 

taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja 

kognitiiviset taidot. 

Toiminta-alueittain järjestävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, 

joiden avulla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Opetuksen suunnittelun 

lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet. Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, 

ja oppimisympäristöä kehitetään toimivaksi ja oppilasta motivoivaksi. Oppilaan yksilölliset 

tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppilaan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa 

kullekin toiminta-alueelle. Tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja 

oppilaalle mielekkäitä. 

Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos 

oppilaalla on vahvuuksia tässä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden 

sisältöjä voidaan yhdistää. Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa tuetaan oppilaan 

kokonaiskehitystä sekä edistetään ja ylläpidetään oppilaan toimintakykyä. Opetus 

suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Lisäksi tehdään 

opettajien keskinäistä sekä muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. 

Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää 

kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdollisuuksia monipuolisesti 

harjoitella taitoja arjen eri tilanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen 

toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja 

lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita. 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/7ojktl/etl/pol/op
https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/7ojktl/etl/pol/op
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Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen 

pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittelu. Tavoitteena on, 

että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää 

itsekin muita ryhmän oppilaita ja aikuisia. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyttää itselleen 

tarkoituksenmukaisia tapoja kommunikoida. Oppilaalla tulee olla tarvittaessa käytettävissään 

vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja. Kielen ja kommunikaation opetus sisältää kielellistä 

tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja 

sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. Kommunikaatiotaitoja 

harjoitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana. 

Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja 

osallisuuden kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista sekä 

vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemusta ja 

oppimismotivaatiota tuetaan luomalla edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla 

myönteistä sosiaalisen oppimisen ilmapiiriä. 

Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään 

aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen, 

muistamiseen ja ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen 

oppimisen tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, 

ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita. 

Oppimisen tavoitteena on kehittää lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen 

perusvalmiuksia. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen 

oppimiseen. 

Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista 

ympäristönsä toimintaan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Opetuksen tulee 

sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arjen taitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä 

vapaa-ajan viettoa käsitteleviä osa-alueita. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia 

motoristen taitojen, kielen ja kommunikaation, tieto- ja viestintäteknologisten taitojen, 

sosiaalisten sekä kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja harjoittelulle. Ne puolestaan 

vahvistavat päivittäisten taitojen hallintaa. 

Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi 

annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita 

ja sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä. 

Paikalliset tarkennukset 

1. Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät määritellään 

tarkoitusta varten laaditussa HOJKS-lomakkeessa. 

2. Oppilaan opetuksen suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja 

moniammatillisten toimijoiden kesken. 

 

7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot 

7.5.1 Tukiopetus 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan 

lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun 



84 

oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi 

jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta 

tulee järjestää suunnitelmallisesti sekä niin usein kuin on tarpeen. 

Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. 

Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden 

avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa 

uusiin opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös 

poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin. 

Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus 

osallistua tukiopetukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, 

sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia 

joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa. 

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös 

oppilas tai huoltaja. Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä 

mahdollista tuen tarpeen ilmenemistä. Tukiopetusta pyritään järjestämään 

yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen 

toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan 

velvollisuudesta osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen. 

Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä 

arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan 

tarpeet tukiopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös 

tukiopetuksen tavoitteet ja antaminen. 

7.5.2 Osa-aikainen tukiopetus 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-

aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan 

oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, 

oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, 

vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on 

vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, 

pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt 

nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista 

suunnitellaan, sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä 

yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-

aikaista erityisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan 

kanssa. Heille annetaan tietoa sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan 

velvollisuudesta osallistua siihen. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-

aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada osa-

aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana 

pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen 
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erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen 

jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen 

tavoitteet ja antaminen. 

7.5.3 Opetuksen osallistuminen edellyttämät palvelut ja apuvälineet 

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla. 

Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, 

esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina koulupäivinä. 

Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen 

erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia 

kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia symbolijärjestelmiä. Viittomakieltä käyttävien 

oppilaiden kommunikaation tukena voidaan tarvittaessa käyttää viittomakielen tulkkia tai 

viittomakielentaitoista avustajaa. Eriasteisesti kuulovammaisten oppilaiden kohdalla 

tulkkauksen menetelmä saattaa olla myös jokin muu kuin viittomakielen tulkkaus. Oppilaan 

kielellisen erityisvaikeuden takia käytetään puhevammaisten tulkkia tai puhetta tukevia ja 

korvaavia menetelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös opettaja voi tukea oppilaita 

kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla. 

Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän 

oppimista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa 

oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen 

ammattihenkilöiden ohjeiden mukaisesti. Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat 

työtään yhdessä sekä tarvittaessa muun henkilöstön kanssa. On tärkeää, että työn- ja 

vastuunjako on selkeä. 

Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä 

myönteisen itsetunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä 

oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja 

koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko 

opetusryhmälle. 

Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun 

fyysiseen tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään 

esimerkiksi erilaisia tietoteknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen 

välineitä tai keskittymistä tukevia apuvälineitä. Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät 

riittävästi opetukseen osallistumisen edellyttämien apuvälineiden käyttöön sekä ohjaavat 

oppilasta ja huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä tuen muiden ammattihenkilöiden kanssa. 

Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan 

säännöllisesti. 

Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen 

edellyttämien palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa 

muita asiantuntijoita. Oppilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, jota oman koulun 

henkilöstöllä ei ole riittävästi. Tällöin hyödynnetään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskusten 

oppilaille tarjoamia palveluja ja henkilöstölle suunnattua koulutusta ja konsultaatiota. 

Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista ja 

erityisistä apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan 
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moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja 

mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Tehostettua tukea saavan 

oppilaan palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Erityistä tukea 

saavan oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa 

selvityksessä ja niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle 

oppilaalle mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös. 

Palveluiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa. 
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LUKU 8 OPPILASHUOLTO 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta 

käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan 

käsitteellä opetuksen järjestäjä
77

. Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä 

suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. 

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa 

oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy 

läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen 

edun ensisijaisuus
78

. 

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen 

edellyttää
79

. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko 

kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on 

lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon
80

. Monialainen yhteistyö on 

oppilashuollossa keskeistä. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto 

yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa 

olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen 

kokonaisuus
81

.  Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen 

oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista 

huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, 

edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä 

pyritään varmistamaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon avulla 

pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita 

ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve 

oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää 

työyhteisön hyvinvointia.
82

 Oppilashuollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn 

säilyttämistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. 

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta 

toisen asteen koulutukseen ulottuvan kokonaisuuden. Muoniossa koulut tekevät tiivistä 

yhteistyötä. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia 

ja oppimista. Oppilashuollon kehittämistyötä arvioidaan vuosittain oppilaiden hyvinvoinnin, 

terveyden ja oppimisen tukemiseksi. Arviointi on koulutuksen järjestäjän, opetustoimen sekä 

sosiaali- ja terveystoimen yhteinen vuosittainen tehtävä.
83

  

 

                                                 

77
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 1§ 3 mom. 

78
 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989 

79
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom. 

80
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom. 

81
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 1 mom. 

82
 Perusopetuslaki 31 a § 1 mom. 

83
 vrt. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25§ 



88 

Yhteisöllinen oppilashuolto 

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Oppilaille järjestetään mahdollisuus 

osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön 

valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten 

vahvistamista. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden 

viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa 

tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen 

järjestäjän tehtävä
84

. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, 

huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat 

myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen 

järjestämistä. Vanhemmilla on tasavertaisen asiantuntijan rooli ja heidän osallistumistaan 

koulu kehittämiseen ja koulun arkitoimintaan rohkaistaan muun muassa yhteisillä tapahtumilla 

ja tempauksilla lukuvuoden aikana. 

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä 

oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien 

hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja 

esteettömyydestä
85

. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä 

oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja 

toimijoiden kanssa. Myös lähiympäristön sidosryhmien osallistuminen koulun toimintaan on 

arvokas voimavara (esim. urheiluseurat ja järjestöt). 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
86

. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen 

ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja 

henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää 

työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja 

sisäistä järjestystä
87

. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi 

väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. 

Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, 

kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille
88

. 

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön 

terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri 

oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen 

laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan 

oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön 

terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan 

jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa
89

. 
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 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. 1267/2013 
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 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom. 
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 Terveydenhuoltolaki 1326 /2010 16 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiske- 

luterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/ 2011 12 § 
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Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja 

tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. 

Yksilökohtainen oppilashuolto  

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon 

palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa 

monialaista oppilashuoltoa
90

. Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan yksittäisten 

luokkien ja ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun ja 

kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa. 

Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden 

ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman 

varhain. Oppilashuollon tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia 

ja tarvittaessa tukea oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä 

huoltajan kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tärkeätä on myös varhaisen tuen 

turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan 

suostumukseen
91

. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon 

häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden 

henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti
92

. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja 

luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän 

tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa 

koskevia säännöksiä. 

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän 

kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan 

yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia 

oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä
93

. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 

pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta
94

. 

Kouluterveydenhoitaja on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiantuntija, joka osallistuu 

sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön. Kouluterveydenhoitaja tapaa 

jokaisen oppilaan vuosittain terveystarkastuksissa. 8. luokan terveystarkastus toteutetaan ns. 

laajana terveystarkastuksena, johon liittyy myös koululääkärin tarkastus sekä luokanvalvojan 

arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Kouluterveydenhuollossa 

toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa 

yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen 

oppilashuollon toteuttamiseen. 

Koulupsykologi on oppilashuollon psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntija. Koulupsykologin 

tehtäviin kuuluu oppimisen esteiden ja tunne-elämän vaikeuksien tunnistaminen, 

lieventäminen ja ehkäiseminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa.  

                                                 

90
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom. 
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 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp. 
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 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom. 
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 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 1 ja 2 mom. 

94
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 26 § 3 

mom. 
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Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin työhön sisältyvät opiskelijan 

kanssa käytävät keskustelut (mm. koulunkäyntiin ja elämänhallintaan liittyvissä pulmissa), 

huoltajien tukeminen kasvatustyössä ja tarvittaessa ohjaus muiden palvelujen piiriin. 

Koulukuraattori toimii koulun sosiaalityön asiantuntijana kouluyhteisössä ja 

yhteistyöverkostoissa.  

Koululääkäri on kouluterveydenhuollon sekä oppilashuollon lääketieteellinen asiantuntija. 

Lääkärin tehtävät voivat liittyä kouluyhteisöön, yksittäiseen oppilaaseen tai moniammatilliseen 

yhteistyöhön koulussa. Koululääkäri osallistuu koulun ja kunnan hyvinvointityöhön, 

esimerkiksi yhteisölliseen oppilashuoltoon. Koululääkäri suunnittelee ja toteuttaa lakisääteiset, 

laajat terveystarkastukset sekä tarvittaessa seurantakäynnit yhdessä terveydenhoitajien kanssa. 

Koululääkäri seuraa oppilaiden kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia.  

Oppilaat voivat hakeutua palveluiden piiriin oma-aloitteisesti tai koulun henkilökunnan tai 

huoltajien ohjaamana. Jos oppilaan asia vaatii moniammatillista yhteistyötä, kootaan 

monialainen asiantuntijaryhmä. 

 

MUONION KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 

8.1. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT95   

 

Muonion yhtenäiskoulun oppilasmäärä on n. 242, joista koulukuljetuksessa on 98 oppilasta. 

Kerhoja on 22 ja niihin osallistuu 200 oppilasta. Kuljetukset kerhoihin on järjestetty, jotta 

pitkät välimatkat eivät koidu esteeksi kerhoon osallistumiselle. Oppilasryhmissä on 10–25 

oppilasta. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien määrä on n. 13 % kaikista koulun 

oppilaista. Koulunkäynninohjaajia on 6. Opetusryhmissä on 11- 25 oppilasta. Tehostettua tai 

eritystä tukea tarvitsevien määrä on n. 13 % kaikista koulun oppilaista. Koulunkäynninohjaajia 

on 7. 

Perusopetuksen käytössä on kokoaikainen terveydenhoitaja, jonka työpiste on yläkoululla. 

Koulukuraattori on tavattavissa kerran viikossa alakoulun puolella ja kerran viikossa yläkoulun 

puolella.  

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta 

suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat 

valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat: 

 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus 

 paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta sekä 

 koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.  

Muonion kunnan perusopetuksessa paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus 

oppilashuollosta on käytännössä sama kuin koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma, koska 

Muonion yhtenäiskoulu vastaa koko perusopetuksesta. 

                                                 

95
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta 
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Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset 

oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti 

koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden 

perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä 

tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja 

kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. 

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja 

oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön 

hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla
96

.  Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja 

kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät 

liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille 

siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. 

Yhteistyön perustana voi olla yhteisöllinen tai yksilöllinen tarve. Yhteistyön avulla tarjotaan 

oppilaan tarvitsema tuki ja tuetaan oppilasta kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä 

vaikeuksissa. Samoin menetellään moniammatillisesti ja mahdollisimman varhain tilanteeseen 

reagoiden, kun oppilaalla on tuen tarve elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa 

(esim. perheväkivalta, päihde- tai mielenterveysongelmat perheessä).  

Muoniossa toimii päihde- ja huumetyön inforyhmä, johon kuuluvat nuorisotoimi, 

sosiaalitoimi, kouluterveydenhoito, seurakunta, koulu, poliisi ja päivähoito sekä tarvittaessa 

myös asiantuntijat kuten psykologi ja lääkäri.  

Oppilashuolto on yhteistyötä opetustoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kesken
97

. 

Oppilashuollon yhteistyöstä ja palveluiden järjestämisestä (yleisistä periaatteista, rakenteista, 

käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista) sovitaan 

yhteistyötahojen kanssa. Tarvittaessa oppilashuoltotyöryhmän koordinoimana tehdään 

yhteistyötä ja luodaan tarvittavia yhteistyömuotoja myös muiden asiantuntijoiden ja 

paikallisten tukiverkostojen kanssa (ks. kaavio) 
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 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom. 
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Vastuu oppilashuollosta jakautuu seuraavanlaisesti: 

Rehtori: 

 Ohjausryhmän johtaja (yhteistyössä lukion/ammattikoulun rehtorin kanssa) 

 OHR-ryhmän johto 

 OHR:n sisäinen tiedottaminen 

 vanhempain tapaaminen tarvittaessa 

 ennalta ehkäisevät hankkeet 

 kirjaaminen 

 turvallisuusjohtaja 

 

Erityisopettaja: 

Oppilas 

Perhe
  

Lukio
  

Päivähoito 

Varhaiskasvatus 

 

Muonion 
yhtenäiskoulu 

 

Kouluterveydenhuolto 

 koululääkäri 

 kouluterveydenhoitaja 

Poliisi 

Vapaa-
aikatoimi  

Muonion 
seurakunta 

Ammatti-instituutti 

Pohjois-Suomen 
Autismikeskus 

Lapin 
keskussairaala 

Sivistystoimi: 
etsivä 
nuorisotyö  

Sosiaalityö 

 sosiaalityön-
tekijä 

 erilaiset 
tukipalvelut 

 kuraattori-
palvelut 

 

Terveydenhuolto –
ensiapu 

 hammashoito 

 fysioterapia
  

 laboratorio  

 puheterapeutti 
 

Yksityissektori 

konsultointi 

 neuropsykologia 

Urheiluseurat 
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 ohjausryhmän ja oppilashuoltoryhmän jäsen 

 asiantuntijaryhmän jäsen 

 opettajan tuki oppilaan opetukseen ja kasvuun liittyvissä asioissa 

 osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen ja tiedottaminen aineenopettajille 

 yhteys kotiin tarvittaessa; vanhempaintapaamisen järjestäminen 

 arvioi oppilaan (yhdessä aineenopettajan/luokanopettajan kanssa) (kolmiportainen tuki) 

 turvallisuusorganisaation vastuullinen jäsen 

 

Oppilaanohjaaja: 

 opettajan tuki oppilaan opetukseen ja kasvuun liittyvissä asioissa 

 ilmoitus LV:lle oppilasta koskevissa asioissa 

 oppilaskohtaiset tilannekartoitukset 

 seurantakeskustelut 

 oppilaiden edistymisen seuranta 

 yhteydet muihin oppilaitoksiin / oppilaan jatko-opinnot 

 vanhempaintapaamiset 

 opetuksen erityisjärjestelyt 

 oppimaan oppiminen 

 turvallisuusorganisaation vastuullinen jäsen 

 asiantuntijaryhmän jäsen tarvittaessa 

 

Koulukuraattori: 

 oppilashuoltoryhmän jäsen 

 seurantakeskustelut 

 tukikeskustelut 

 koulun ulkopuoliset ongelmat ja perheiden kanssa työskentely 

 vanhempaintapaamiset 

 yhteistyö sosiaali- ja nuorisotoimen kanssa 

 asiantuntija ryhmän jäsen tarvittaessa 

 

Kouluterveydenhoitaja 

 yhteydenpito kouluun, muihin hoitolaitoksiin (mm. terveyskeskukset, sairaalat) ja 

koteihin  

 osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan ja muuhun moniammatilliseen yhteistyöhön 

 seuraa kokonaisvaltaisesti oppilaan kasvua ja kehitystä 

 tapaa vuosittain oppilaan terveystarkastusten yhteydessä 

 huolehtii rokotuksista 

 selvittelee oppilaiden kanssa heidän pulmiaan 

 tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan 

 antaa terveysneuvontaa keskustelemalla ja pitämällä oppitunteja 

 tekee yhteistyötä kodin ja koulun henkilökunnan kanssa 

 ohjaa tarvittaessa koululääkärille tai muille asiantuntijoille 

 vastaa ensiavusta ja siihen liittyvästä toiminnasta kouluissa 

 osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan 

 osallistuu opetussuunnitelman laadintaan terveydenhuollon asiantuntijana 

 osallistuu koulun terveydellisten olojen tarkastukseen 

 

Koululääkäri 
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 ohjausryhmän jäsen 

 tarvittaessa asiantuntijaryhmän jäsen 

 koululääkärin vastaanotolla selvitellään oppilaan pitempiaikaisia oireita ja ongelmia, 

joilla voi olla yhteyttä tai merkitystä myös koulutyöskentelyyn 

 kasvuun ja kehitykseen liittyvät ongelmat kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin, sekä 

ammatinvalintaan vaikuttavat terveys poikkeamat/ ongelmat. 

 koululääkäri osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan ja muuhun moniammatilliseen 

yhteistyöhön mahdollisuuksien mukaan. 

 vastaa lääketieteellisenä asiantuntijana kouluterveydenhuollosta 

 tarkistaa kaikki 1-lk ja 5-lk ja 8-lk oppilaat ja tarvittaessa muilta luokkatasoilta 

 lähettää tarvittaessa erikoissairaanhoitoon 

 osallistuu kuntoutus- ja hoitosuunnitelmien laatimiseen 

 tekee tarvittaessa lääkärinlausunnot 

 on terveydenhoitajan tavoitettavissa ja konsultoitavissa 

 

Vararehtori/johtaja 

 ohjausryhmän jäsen 

 turvallisuusorganisaation vastuullinen jäsen 

 

Koulupsykologi: 

 tarvittaessa oppilashuoltoryhmän jäsen 

 tarvittaessa asiantuntijaryhmän jäsen 

 testaukset ja lausunnot 

 keskustelut oppilaiden ja huoltajien kanssa 

 

Luokanopettaja/ luokanvalvoja: 

 yhteydenotto ja tiedottaminen kotiin 

 vanhempaintapaamiset 

 poissaolojen seuranta ja varhainen puuttuminen 

 kiusaamisasiat 

 luokkakohtaiset ja luokka-asteiset OPHR-kokoukset 

 jälki-istuntorangaistusten seuraaminen 

 pedagogiset asiakirjat 

 oppilaiden edistymisen seuranta 

 tiedottaa aineenopettajille oppiaineen yksilöllistämisestä 

 kolmiportaisen tuen asiat 

 asiantuntijaryhmän jäsen tarvittaessa 

 

Aineenopettaja: 

 poissaolojen seuranta ja varhainen puuttuminen 

 kasvatuskeskustelut 

 asiantuntijaryhmän jäsen tarvittaessa 

 

Sosiaalityöntekijä: 

 ohjausryhmän jäsen 

 oppilashuoltoryhmän jäsen 

 tarvittaessa asiantuntijaryhmän jäsen 

 kuraattoritoiminta 
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 koulutoimen ja sosiaalitoimen välinen yhteistyö 

 lastensuojelu 

 

Koulupoliisi: 

 koordinoi, suunnittelee ja toteuttaa poliisilaitoksen tarjoamaa ennalta ehkäisevää 

toimintaa kouluissa 

 tekee koulutus- ja valistustyötä kouluissa ja oppilaitoksissa 

 antaa apua pitkään jatkuneen koulukiusaamistapauksen selvittelyssä, mikäli se jatkuu 

koulun omista toimenpiteistä huolimatta 

 

Nuorisotyöntekijä: 

 INFO-ryhmän koollekutsuja 

 nuorisotyön kerhotoiminta 

 tukioppilastoiminta 

 etsivän nuorisotyön toiminta 

 

 

8.2 YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO98 

8.2.1 Yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön 
ja - ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 

Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilasta tukeva yhteisöllinen koulu 

arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden sekä 

perheiden merkitystä toiminnassaan. Yhteisöllisessä toiminnassa kiinnitetään erityistä 

huomiota ennalta ehkäisevään toimintaan. 

Oppilaita rohkaistaan osallistumaan koulun toiminnan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen 

 laaditaan yhdessä (oppilaat ja opettajat) koko koulua koskevat selkeät säännöt ja rajat 

 erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja 

yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön (oppilaskuntatoiminta yläkoulussa) 

 osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja 

yhteiskunnan jäseneksi kasvamista (yläkoulun aloittavien luokkien ryhmäyttäminen, 

alakoulussa kummioppilastoiminta) 

 järjestetään erilaisia teemaviikkoja lukuvuoden aikana, jolloin kiinnitetään huomiota eri 

teemoihin (esimerkiksi hyviin käytöstapoihin) 

 tavoitteena pedagogisesti perustellut ja joustavat ryhmäkoot 

 oppimisympäristön monipuolistaminen 

 tekniikan hyödyntäminen 

 opettajien koulutus 

 vanhempien näkeminen voimavarana 

 

Toimintakulttuurin tulee olla sellainen, että se tukee lapsen ja nuoren kehitystä kunkin omista 

lähtökohdista. Tärkeintä on ohjata jokaista löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan 

itsetuntoaan niiden kautta. Oppilashuolto kuuluu oppilaitoksessa kaikille. Opettaja ei ole 

                                                 

98
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta 
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työssään yksintoimiva tiedonjakaja vaan työssä nähdään voimavarana työyhteisö ja jaettu 

asiantuntijuus: ammatillinen vuorovaikutus, myös kotien suuntaan. 

Keinoja yhteisöllisyyden kehittämiseen: 

 koko koulun henkilökunta tutuksi yhteisölle 

 avoin, keskusteleva ilmapiiri 

 kaikki aikuiset vastaavat yhteisesti koulun oppilaista 

 säännöistä sovitaan yhteisesti lukuvuoden alussa 

 sääntöjen noudattamista ja toimivuutta seurataan koko lukuvuoden ajan 

 uuden/tilapäisen henkilökunnan perehdyttäminen koulun toimintatapoihin 

 yhteiset periaatteet sääntöjen rikkomuksista tuleviin seuraamuksiin 

 

Selkeä vastuunjako: 

 kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta opiskelussa, kehittää oppimiaan 

oppimisen taitoja sekä ehkäistä ongelmien syntymistä 

 eri ammattiryhmien välinen työnjako: rehtori, opettaja, avustaja 

 koulussa tulee määritellä, mitä kunkin tehtäviin kuuluu (rehtori, 

luokanvalvoja/luokanopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja, muu henkilökunta, 

oppilas) 

 kodin ja koulun välinen vastuunjako 

 

Aito välittäminen: 

 kokonaisnäkemys oppilaan hyvinvoinnista 

 opettajan tehtäviin kuuluu oppilaan koulunkäynnin ja edistymisen seuraaminen 

 oppilaaseen liittyvät huolet tulee tuoda julki ja asioihin tulisi puuttua mahdollisimman 

ajoissa 

 yhteistyö kodin kanssa 

 huolen dokumentointi 

 kaikki puuttuvat tilanteisiin 

 tilanteessa läsnä oleva aikuinen vastaa asioiden selvittämisestä ja eteenpäin viemisestä 

 oppilaan vastuu ja välittäminen toisesta oppilaasta, tiedon välittäminen aikuiselle 

 

Kannustus: 

 kodin tuki ja kannustus pohjana terveelle itsetunnolle 

 ryhmässä tulisi vallita kannustava ilmapiiri 

 opettajan positiivinen palaute oppilaalle erittäin tärkeää 

 myös oppilaat voivat kannustaa toisiaan 

 aikaa ja tilaa lapselle ja nuorelle 

 opettajan tulisi olla aidosti läsnä koulun yhteisessä arjessa 

 oppilaan rehellinen kohtaaminen ja vastavuoroisuus 

 

Muonion kunnan peruskoulussa terveyttä edistetään huolehtimalla 

 ajanmukaisesta, omien edellytysten mukaisesta opetuksesta ja riittävästä tuesta 

 hyvinvointia ja osallisuutta edistävästä toimintakulttuurista ja ilmapiiristä 

 riittävästä ja monipuolisesta terveystiedon opetuksesta 

 toimivasta oppilashuollosta ja riittävistä ja oikea-aikaisista oppilashuollon palveluista 

 poissaolojen seurannasta 

 monipuolisesta ja riittävästä kouluruokailusta 
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 turvallisista koulukuljetuksista ja koulumatkoista 

 kerhotoiminnasta 

 kiusaamisen, väkivallan ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisystä sekä selvittämisestä ja 

lopettamisesta tarvittaessa ojentamis- ja kurinpitotoimin 

 tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä ja ajanmukaisilla varautumis- ja 

kriisisuunnitelmilla 

 säännöllisellä fyysisten ja psyykkisten työolojen seurannalla sekä henkilöstön että 

oppilaiden osalta 

 

 

8.2.2 Oppilashuoltoryhmien toimintatavat ja käytänteet 

Oppilashuollon 3 ryhmää 

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset 

oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti 

koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden 

perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä 

tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja 

kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. 

Oppilashuollon ohjausryhmä 

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä 

suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sama ryhmä voi olla myös 

useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä 

opiskeluhuollon ohjausryhmä. 

Muoniossa toimii yksi yhteinen opiskeluhuollon ohjausryhmä, jonka johtajana toimii 

yhtenäiskoulun rehtori. Hänen lisäkseen siihen kuuluvat keskiasteen rehtori, sivistystoimen-

johtaja, sosiaalitoimenjohtaja, erityisopettaja, koulupsykologi ja koululääkäri. 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, 

kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä 

edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä 

ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa 

kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden 

edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. 

Koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Ryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi 

koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, sosiaalitoimen- ja nuorisotoimen edustajat, koulu-

kuraattori sekä erityisopettaja. Ryhmään pyydetään sovitusti muita asiantuntijoita ja opettajia.   

Oppilashuollon asiantuntijaryhmä 

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi 

ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai 

oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/8ojtel/8moy/o/o3r
https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/8ojtel/8moy/o/oo
https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/8ojtel/8moy/o/ko
https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/8ojtel/8moy/o/oa
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monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä 

nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja 

muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn 

edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. Asiantuntijaryhmiin valitaan henkilöt, jotka 

toimivat vastuullisina toimijoina oppilaan hyvinvointia toteutettaessa. 

 

8.2.3 Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien 
tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä 

Oppilashuollon tavoitteena on tukea ja edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä 

ehkäistä syrjäytymistä. Oppilashuoltotyö tukee ja kehittää oppilaan tasa-painoista kasvua ja 

kouluyhteisön turvallista arkea yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Siihen sisältyy sekä 

yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on myös välittämisen, huolenpidon ja 

myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuurin edistäminen kouluyhteisössä. Tavoitteena on 

auttaa oppilasta riittävän aikaisin. Hyvä oppilashuoltotyön toteuttaminen edellyttää 

moniammatillista yhteistyötä, jossa ovat mukana aiemmin mainitut oppilashuollon 

toteuttamiseen osallistuvat ammatilliset ryhmät. 

 tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa ja pyritään saamaan koulun kannalta 

tärkeää tietoa koulutulokkaista hyvissä ajoin ennen ensimmäisen kouluvuoden alkua. 

 aloitetaan säännöllinen yhteistyön huoltajien kanssa heti lasten koulunaloitusvaiheessa 

ja ylläpidetään sitä läpi kouluajan. 

 informoidaan opettajia ja huoltajia oppilashuollon toimintatavoista ja palveluista. 

 pidetään säännöllistä yhteyttä oppilasalueen sosiaalityöntekijöihin, 

nuorisotyöntekijöihin ja lähipoliisiin niin, että tiedetään oppilasalueen mahdollisista 

ongelmista varhaisessa vaiheessa ja osataan puuttua niihin ajoissa. 

 

 

8.2.4 Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä  jatko-
opintojen  suunnittelussa 

Keväällä, ennen esiopetusvuoden alkamista järjestetään tiedonsiirtopalaveri, jossa ovat 

mukana lastenneuvolan terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, psykologi, 

lastentarhanopettaja, varhaiskasvatuksen ohjaaja, esikoulun opettaja ja erityisopettaja. 

Opetuksen järjestämisen kannalta keskeiset tiedot siirtyvät varhaiskasvatuksesta esi-

opetukseen. 

Esiopetusvuoden päätteeksi järjestetään siirtopalaveri, jossa ovat mukana esikoulun opettaja, 

erityisopettaja sekä 1. luokan/luokkien luokanopettajat. Tarvittaessa mukana on myös muita 

asiantuntijoita. 

6. luokan oppilaista järjestetään keväällä monimmatillinen siirtopalaveri, jossa ovat mukana 

alakoulun 6. luokan luokanopettaja, alakoulun erityisopettaja, yläkoulun rehtori, yläkoulun 

erityisopettaja, tulevan 7. luokan luokanvalvoja sekä kouluterveydenhoitaja. Opetuksen 

järjestämisen kannalta keskeiset tiedot siirtyvät alakoululta yläkoululle. 
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Alakoulusta yläkouluun siirtymiseen liittyy koulurakennuksen vaihto ja siirtyminen 

aineenopettajajärjestelmään. Oppilaan oma vastuunotto painottuu, mutta vastuu 

koulunkäynnistä ja sen tukemisesta on edelleen kodeilla.  

6. luokan kevät: 

 siirtopalaverit 

 tutustumispäivä 

 vanhempainilta tulevien seiskojen vanhemmille 

7.luokan syksy: 

 uusiin asioihin sopeutuminen: aineenopettajajärjestelmä, aineluokat, uudet oppiaineet 

 vanhempainvartit <-> illat 

 oppilaskunta 

 nuorisotoimi 

Perusopetuksesta jatko-opintoihin: 

Tavoitteena on jokaisen oppilaan hakeutuminen hänelle parhaiten soveltuviin jatko-opintoihin. 

Oppilashuollollinen yhteistyö edistää opistojen sujumista toisella asteella ja ehkäisee 

opinnoista putoamista ja syrjäytymistä. Tärkeää on huomioida erityisoppilaiden tarpeet jatko-

opintojen sujumiseksi. 

 oppilaanohjaustunnit ja henkilökohtaiset ohjauskeskustelut (tarvittaessa yhteis-

työssä vanhempien kanssa) 

 opintokäynnit 

 työelämään tutustumisjaksot (TET-jaksot) 

 vanhempainillat 

 tiedonsiirtolupa 

 siirtymävaiheen palaverit lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen kanssa, johon 

osallistuvat tarpeen mukaan opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, 

rehtori 

 tutustuminen oppilaitoksiin 

Koulun vaihto 

Kun oppilas vaihtaa koulua, on opetuksen järjestäjän saatava viipymättä opetuksen kannalta 

välttämättömät tiedot opetuksen edelliseltä järjestäjältä. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen 

edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta 

välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta.   Vain ajankohtaiset ja 

välttämättömät tiedot siirretään. 

Yhteistyö oppilaanohjauksessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa: 

Oppilaanohjaus tukee oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään 

opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun 

kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Ohjauksen avulla oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, 

koulutusta ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Tavoitteena on, että oppilas oppii kehittämään 
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oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua 

ongelmatilanteissa. 

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia 

koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Ohjauksen avulla edistetään myös koulutuksellista, 

etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Oppilaanohjauksesta päävastuu on opinto-ohjaajalla. 

Lisäksi jokainen opettaja on oppilaan ohjaaja opettamaansa aineeseen liittyvissä kysymyksissä. 

Oppilaanohjaukseen Muonion kouluissa kuuluu jatkuva yhteistyö koulun sisäisten ja 

ulkopuolisten tahojen kanssa. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä kodin ja koulun, 

oppilashuoltohenkilöstön, muiden koulujen ja kouluviranomaisten, työvoimaviran-omaisten 

sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun 

nivelvaiheissa tuetaan opinto-ohjaajien ja opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää 

oppilaitosten ja kouluasteiden rajat. 

Tavoitteet 

Oppilaanohjauksen tavoitteena on ohjata oppilasta itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen sekä kohti 

parempaa itsetuntemusta. Ohjaustyössä käytetään työskentelymenetelmiä, jotka ohjaavat 

oppilasta kehittämään yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja edistävät kasvua tasapainoiseksi 

ihmiseksi. 

Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjaus on järjestetty siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, 

joka muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja 

pienryhmäohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta eli TETistä. 

Luokkamuotoisen ohjauksen tavoitteena on, että oppilas saa kokonaiskäsityksen koulun 

toimintatavoista. Oppilas oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankinnan 

kanavia sekä arvioimaan opiskelutaitojaan. Oppilas tuntee Suomen koulujärjestelmän 

pääpiirteet ja osaa etsiä tietoja jatko-opintomahdollisuuksista, työelämästä ja eri 

ammattialoista. Oman koulun toimintaympäristön tuntemus on myös tavoitteena. 

Henkilökohtaisen ohjauksen aikana oppilaalla on mahdollisuus keskustella omiin opintoihin, 

koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä muuhun elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. 

Ohjauksessa syvennytään yksilöllisiin kysymyksiin ja ratkaisuvaihtoehtoihin. 

Työelämään tutustumisen (TET) jaksoja järjestetään oppilaan koulutus- ja ammatinvalinnan 

perustaksi sekä työn arvostuksen lisäämiseksi. TET-jaksojen aikana oppilaalla on 

mahdollisuus hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa 

työympäristöissä. Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että 

oppilas hankkii tietoja ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä 

yrittäjyydestä. Monipuoliseen työelämäkasvatukseen kuuluvat työelämän edustajien vierailut 

luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö ja 

työelämään tutustuminen. Opetuksessa on tärkeää huomioida työelämässä tapahtuvat 

muutokset. Työelämään tutustumisjaksoihin kuuluu raportointi. 

Työelämään tutustuminen (TET) järjestetään 8. ja 9. luokilla yläkoulun lukuvuosisuunnitel-

massa tarkemmin määriteltynä ajankohtana. 
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8.2.5 Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä 
koulu yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa 

Muonion yhtenäiskoulussa pyritään oppilasta tukevaan yhteisölliseen kouluun, jossa 

arvostetaan oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden sekä 

perheiden merkitystä toiminnalle. Yhteisöllisessä toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota 

ennalta ehkäisevään toimintaan. Koulun toimintakulttuurin tulee olla sellainen, että se tukee 

lapsen ja nuoren kehitystä kunkin omista lähtökohdista. Tärkeintä on ohjata jokaista löytämään 

omat vahvuutensa ja rakentamaan itsetuntoaan niiden kautta. 

Oppilashuollon tehtävä on taata kaikille avoin, oppimiseen kannustava ja luottamukseen 

perustuva hyvinvoiva kasvu- ja työympäristö. Oppilaiden ja vanhempien monipuolinen 

osallistuminen koulun toimintaan on tärkeää. Myös lähiympäristön sidosryhmien 

osallistuminen koulun toimintaan on arvokas voimavara (esim. urheiluseurat ja järjestöt). 

Koulun turvallinen ilmapiiri pohjautuu johdonmukaiseen yhteisten pelisääntöjen 

noudattamiseen. Kaikki koulussa noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä ja niiden 

noudattamista valvoo rehtori. Koulussa sovitut säännöt tulee olla sellaiset, että jokainen pystyy 

niitä noudattamaan. Sääntöjen laatimiseen osallistuvat sekä oppilaat että koulun henkilökunta. 

Oppilaita rohkaistaan osallistumaan koulun toiminnan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen. 

Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi 

kasvamista, esimerkiksi kummioppilastoiminnan ja oppilaskuntatoiminnan kautta. Koulussa 

järjestetään lukuvuoden aikana erilaisia teemaviikkoja, jolloin kiinnitetään huomiota johonkin 

yhteisesti tärkeään asiaan, esimerkiksi käytöstapoihin. Muonion yhtenäiskoulussa tavoitteena 

ovat pedagogisesti perustelut ja joustavat ryhmäkoot, oppimisympäristön monipuolistaminen, 

tekniikan hyödyntäminen, opettajien koulutus sekä vanhempien näkeminen voimavarana. 

Lisäksi yhteisöllisyyttä koulussa kehitetään esimerkiksi seuraavin keinoin:  

 koko koulun henkilökunta tutuksi yhteisölle 

 avoin, keskusteleva ilmapiiri 

 kaikki aikuiset vastaavat yhteisesti koulun oppilaista 

 säännöistä sovitaan yhteisesti lukuvuoden alussa 

 sääntöjen noudattamista ja toimivuutta seurataan koko lukuvuoden ajan 

 uuden/tilapäisen henkilökunnan perehdyttäminen koulun toimintatapoihin 

 yhteiset periaatteet sääntöjen rikkomuksista tuleviin seuraamuksiin 

 oppilaan vastuu ja välittäminen toisesta oppilaasta, tiedon välittäminen aikuiselle 

 kiusaamiseen puuttuminen: Kiva Koulu-menetelmä on käytössä. 

Millaista seurantatietoa ja miten hyödynnetään: 

Seurantatietoa oppilaista saadaan kaikilta oppilaiden kanssa tekemisissä olevilta tahoilta. 

Opettajan tulee tehdä yhteistyötä oppilashuollon eri tahojen kanssa, jotta oppilas saa 

tarvitsemansa tukitoimet. 

Muonion kunnan yhtenäiskoulussa hyvinvointia edistetään huolehtimalla 

 ajanmukaisesta, oppilaan edellytysten mukaisesta opetuksesta ja riittävästä tuesta 

 hyvinvointia ja osallisuutta edistävästä toimintakulttuurista ja ilmapiiristä 

 toimivasta oppilashuollosta ja riittävistä ja oikea-aikaisista oppilashuollon palveluista 

 poissaolojen seurannasta 
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 monipuolisesta ja riittävästä kouluruokailusta 

 turvallisista koulukuljetuksista ja koulumatkoista 

 kerhotoiminnasta  

 kiusaamisen, väkivallan ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisystä sekä selvittämisestä ja 

lopettamisesta tarvittaessa ojentamis- ja kurinpitotoimin 

 tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä ja ajanmukaisilla varautumis- ja 

kriisisuunnitelmilla 

 säännöllisellä fyysisten ja psyykkisten työolojen seurannalla sekä henkilöstön että 

oppilaiden osalta 

Koulun henkilöstön hyvinvointi 

Mikäli koululla työskentelevän aikuisen psyykkisestä terveydentilasta herää sellainen huoli, 

joka uhkaa oppilaan hyvinvointia, tulee huolestuneen henkilön ottaa asia puheeksi aikuisen 

lähiesimiehen kanssa. Lähiesimies ottaa huolen puheeksi asianomaisen kanssa ja antaa hänelle 

tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta sopivista palveluista. 

8.2.6 Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 

Koulujen terveysneuvontaa toteutetaan yhteisöllisesti, yksilöllisesti ja ryhmässä. 

Neuvontatyöhön osallistuvat kouluterveydenhuolto, koulun terveystiedon opettajat ja muut 

yhteistyötahot sopimuksen mukaan. 

Asiantuntijuuttaan ja kokemuksiaan jakamalla sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumalla voidaan 

ratkaista monimutkaisempia ja haastavampia ongelmia kuin muutoin olisi mahdollista. 

Terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan asiantuntijuuden jakaminen terveystiedossa 

mahdollistaa oppiaineen kehittämisen sekä terveystiedon ja kouluterveydenhuollon 

toteuttamanterveyskasvatuksen yhtenäisyyden. Kouluterveydenhoitaja ja terveystiedonopettaja 

jakavat myös uutta tietoa keskenään sekä arvioivat yhdessä koulun terveyskasvatusta ja sen 

haasteita. Voidaan myös tehdä yhteistyötä, jossa korostuvat kouluterveyskyselyntulosten 

yhteinen tarkastelu sekä toiminnan suuntaaminen niiden mukaan. 

Terveysneuvonnalla tuetaan yksilön ja hänen perheensä terveyden, mukaan lukien 

mielenterveyden, sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämistä mm. seuraavilla alueilla:  

 kasvu sekä psykososiaalinen ja fyysinen kehitys 

 ihmissuhteet, lepo ja vapaa-aika, median merkitys terveyden ja turvallisuuden kannalta, 

ergonomia, ravitsemus, liikunta, painon hallinta, suun terveys sekä seksuaaliterveys 

mukaan lukien raskauden ehkäisy 

 lähi- ja parisuhdeväkivallan, tapaturmien ja tupakoinnin, alkoholin ja muiden 

päihteiden käytön ehkäisy 

 kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja infektioiden ehkäisy 

 soveltuvin osin sosiaaliturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

8.2.7 Järjestyssäännöt 

Järjestyssäännöt liitteenä    

8.2.8 Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

1. Ilmoittaminen: 
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 ensimmäisen poissaolopäivän ilmoittamismalli, tarkoittaa sitä, että huoltaja ilmoittaa 

heti ensimmäisenä päivänä kun oppilas jää pois koulusta 

 toimenpiteet, jos ei ilmoiteta: koululta yhteys puhelimitse (Wilma) huoltajaan 

mahdollisimman pian tai tarvittaessa kotikäynti 

 jos ei yhteyttä saada ja luvaton poissaolo, jos on kysymys yksittäisistä tunneista, 

oppilas korvaa sen koulun jälkeen, jos koko päivästä à jälki-istunto 

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot: 

 huoltaja ottaa hyvissä ajoin yhteyttä kouluun, luokanopettaja/ luokanvalvoja myöntää 

enintään kolmen päivän poissaolon, rehtori tätä pidemmän ajan hyväksyttävästä syystä 

Kesken päivän sairastunut oppilas: 

 lupa koulusta lähtöön ensisijaisesti kouluterveydenhoitajalta, luokanopettajalta/ 

luokanvalvojalta tai seuraavan tunnin opettajalta 

 lääkärissä käyneen oppilaan tulee näyttää terveysviranomaisen allekirjoittama todistus 

käynnistään opettajalle tai luokanvalvojalle 

 opettaja ilmoittaa huoltajalle oppilaan sairastumisesta puhelimitse (Wilma) 

 myöhästymisissä noudatetaan samaa käytäntöä kuin luvattomissa poissaoloissa 

 2. Kirjaaminen ja seuranta: 

 luokanopettaja/aineenopettaja seuraa ja pitää kirjaa oppilaiden poissaoloista/ 

myöhästelyistä 

 poissaolot kirjataan välittömästi pidetyn tunnin jälkeen luokan poissaolokirjaan 

sähköisin järjestelmin 

 luokanopettajan/luokanvalvojan tehtävä on seurata oppilaan poissaolojen määrää ja 

syitä ja tehdä kuukausittain poissaoloista yhteenvetolistat 

 oppilas selvittää poissaolonsa ajankohdan ja syyn kirjallisesti huoltajan 

allekirjoituksella varustettuna luokanopettajalle/luokanvalvojalle seuraavana päivänä 

poissaolon jälkeen 

 sairauspoissaolot, luvalliset ja luvattomat poissaolot kirjataan esim. tukiopetustarpeen 

kartoittamiseksi 

 luvattomat ja runsaat poissaolot käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä 

 poissaoloihin puuttuminen voi olla tarpeen esim. seuraavissa tilanteissa: luokilla 7.-9. 

jakson aikana poissaoloja yli 30 tuntia, tietyn päivän/tunnin poissaolot, epämääräiset 

poissaolot, runsaat myöhästelyt, puutteelliset poissaoloselvitykset, huoltajan puuttuva 

allekirjoitus tai nimen väärentäminen. 

 

3. Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: 

 tukioppilastoiminta 

 kodin ja koulun yhteistyö 

 välitön puuttuminen 

 ryhmäyttäminen 

 ensimmäinen päivä luokanvalvojan johdolla 7. luokalla 
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8.2.9 Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 

 tapaturmia koulussa ja koulumatkoilla ehkäistään systemaattisella, osallistavalla 

riskienarvioinnilla sekä oikea-aikaisilla ja riittävillä toimenpiteillä riskien ilmettyä 

 lisäksi tapaturmia ehkäistään valistamalla oppilaita riskeistä ja ohjaamalla myös 

huoltajia huomaamaan ja ennalta ehkäisemään riskejä 

 kaikki koulussa työskentelevät opettajat ja koulunkäyntiavustajat ovat suorittaneet niin 

sanotun hätäensiapukoulutuksen 

 lisäksi jokaisessa koulussa on ensiapu 1-koulutuksen suorittanut henkilö/ henkilöitä 

(koulun koosta ja sijainnista riippuen) 

 jos tapaturma sattuu koulussa, koulun henkilöstö antaa välittömän ensiavun 

 jos kouluterveydenhoitaja on paikalla, oppilas ohjataan kouluterveydenhoitajan luokse 

jatkotoimenpiteitä varten 

 tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi oppilaan huoltajalle/ huoltajille 

 mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole paikalla, joko huoltaja tai joku koulun 

henkilökuntaan kuuluva (opettaja, rehtori, koulunkäyntiavustaja) ottaa yhteyttä 

terveyskeskukseen ja konsultoi terveydenhuollon asiantuntijoita jatkotoimenpiteiden 

tarpeesta 

 tarvittaessa oppilas kuljetetaan ambulanssilla sairaalaan 

Tapaturmien ennaltaehkäisemisessä kouluterveydenhoitaja tiedottaa mahdollisista vaaraa 

aiheuttavista tekijöistä koulun henkilökuntaa ja tarvittaessa lapsen vanhempia. Oppilashuollon 

jäsenet tekevät yhteistyötä koulun turvallisuuden ja lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Määräaikaistarkastuksissa terveydenhoitaja ja koululääkäri pyrkivät seulomaan lasta 

mahdollisesti uhkaavat terveyshaitat ja siten turvata lapsen normaalin kasvun ja kehityksen. 

Erilaisten tapaturmien sattuessa koulussa tai koulumatkalla, opettaja ohjaa lapsen tilanteen 

mukaan joko terveydenhoitajan luokse tai terveysasemalle saamaan tarkoituksenmukaista 

hoitoa. Lapsen vanhemmalle ilmoitetaan tapaturmasta. 

Kouluterveydenhuolto on osa avoterveydenhuoltoa ja sen keskeisen tavoite on toteuttaa 

ennaltaehkäisevää hoitotyötä. Sairaanhoitoa vaativat tapaukset ohjataan jatkohoitoon, kuten 

koululääkärin vastaanotolle, terveyskeskukseen tai muuhun tarkoituksenmukaiseen 

hoitoyksikköön. 

Kouluterveyden hoitaja tiedottaa koulun henkilökuntaa rikkoontuneista välineistä, pihojen 

turvallisuudesta, kyselee, informoi ja puuttuu koulukiusaamistilanteisiin. Tarvittaessa antaa 

ensiapua, ohjaa lääkäriin tai muuhun hoitotoimenpiteeseen. Seuraa turvallisuuden ja hoidon 

toteutumista. 

 

8.2.10 Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja 
käyttöön puuttuminen 

Vanhemmat, mutta myös opettajat, kouluterveydenhoitajat sekä nuorisotyöntekijät ovat lasten 

ja nuorten elämästä välittömimmin vastuussa olevia lähiaikuisia. Heidän tehtävänään on luoda 

keskinäiseen luottamukseen ja tasavertaisuuteen perustuvat yhteistyökäytännöt lasten ja 

nuorten elämää koskevissa kysymyksissä. Kaiken kaikkiaan ehkäisevää työtä tekevältä 

aikuiselta vaaditaan lasten ja nuorten elämäntilanteiden ja asenteiden tiedostamista sekä 

kannustavaa suhtautumista. Samalla hänen on tiedostettava oma vastuunsa lapsen ja nuoren 
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kasvun mallina. Koulun toimintaedellytyksiä voidaan parantaa eri hallinnonalojen yhteistyöllä 

(terveys, nuoriso, opetus ja sosiaalitoimi).  

Ehkäisevä päihdetyö 

Ehkäisevä päihdetyö määritellään yleisesti toiminnaksi, jolla ehkäistään ja vähennetään 

päihteiden käyttöä vaikuttamalla: 

 päihteiden saatavuuteen, 

 päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, 

 päihteiden käyttötapoihin sekä 

 päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. 

Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön sisältö 

Päihteisiin liittyvän tiedon on oltava asiallista ja uskottavaa. Tämän lisäksi on tärkeää, että 

lapsi ja nuori kehittää omaa arvomaailmaansa, sosiaalisia taitojaan ja itsekontrolliaan. Nuoren 

tulisi myös kyetä ottamaan itse vastuuta terveydestään. Lisäksi nuorelle tulisi tarjota 

mahdollisuus päästä vaikuttamaan koulun toimintaan ja löytämään oma sosiaalinen piirinsä. 

Vertaistuen järjestäminen, omaehtoinen toiminta ja vapaa-ajalla tapahtuva muu 

harrastustoiminta ovat myös tärkeitä elementtejä nuoren kasvun tukemisessa. 

Päihdekasvatus 

Päihdekasvatuksen tulee olla koko lapsuuden ja peruskoulun kestävä oppimisprosessi, jatkumo 

varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen. Koulussa päihdekasvatus integroituu 

luontevasti mm. terveystiedon, liikunnan, kemian ja kotitalouden opetukseen. Opettajat ovat 

ensisijaisesti vastuussa opetuksen toteutumisesta. Apua on tarvittaessa saatavilla myös koulun 

ulkopuolelta.  

Jos päihteiden käytöstä ollaan huolissaan 

 oppilasta rohkaistaan hakemaan apua  

 oppilaan huoltajalle kerrotaan aina päihteiden käytöstä. Oppilaalla on mahdollisuus 

kertoa asiasta huoltajalle myös itse 

 menettelytavoista ja seurannasta sovitaan tapauskohtaisesti. 

 oppilaalle kerrotaan mistä apua on saatavilla  

 Mitä koulu tekee 

 oppilasta ja hänen huoltajaansa ei jätetä yksin. 

 päihtyneen oppilaan huoltajalle ilmoitetaan. 

 oppilashuoltoryhmä arvioi mahdollisen ilmoituksen lastensuojeluun tai poliisille 

 oppilaan ollessa vaaraksi itselleen tai muille ilmoitetaan poliisille 10022 tai 112 

 oppilas tai hänen huoltajansa voidaan ohjata kouluterveydenhoitajalle saamaan tietoa ja 

informaatiota jatkotoimenpiteistä 

 koulu voi ohjata oppilaan testeihin päihteiden käytön toteamiseksi ja hoitoon 

ohjaamiseksi 

Puuttuminen alle 18-vuotiaan päihde-epäilyyn 

Päihde-epäily käsitellään koulussa. Käsittely edellyttää luottamuksellista suhdetta lapseen/ 

nuoreen ja hänen huoltajaansa. Huoli voi syntyä henkilön omista havainnoista tai esimerkiksi 



106 

toisen oppilaan kertomasta. Oppilaalle kerrotaan epäilystä ja siitä, mitkä seikat ovat 

aiheuttaneet epäilyn. Oppilaan kokonaistilanne selvitetään (terveydentila, koulutilanne, 

sosiaalinen tilanne). Hänelle annetaan mahdollisuus ottaa asia puheeksi kotonaan joko itse tai 

hänen halutessaan yhdessä oppilashuoltoon kuuluvan ihmisen kanssa. Tarvittaessa sovitaan 

esimerkiksi koululääkärin konsultaatio ja/tai pyydetään oppilas ja hänen huoltajansa 

vastaanotolle. Varmistetaan, että huoltaja/t ovat tietoisia päihde-epäilystä. Huoltajien vastuuta 

korostetaan ja sovitaan yhteistyöstä.  

Koululla järjestetään neuvottelu, jossa ovat läsnä oppilas, hänen huoltajansa ja vastuussa oleva 

OHR:n jäsen sekä tarvittaessa koulun ulkopuolinen viranomainen. Sovitaan mahdollisista 

jatkotoimista, joista laaditaan kirjallinen suunnitelma. Mikäli päihteidenkäyttö varmistuu, 

alueen sosiaalityöntekijä kutsutaan mukaan neuvotteluun. Alaikäisen turvallisuuden tueksi on 

olemassa ilmoitusvelvollisuus, josta oppilaan ja hänen huoltajansa on hyvä olla tietoisia, 

mikäli yhteistyössä ilmenee vaikeuksia. Viranomainen on velvollinen tekemään 

lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimeen, mikäli sen arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. 

Lastensuojelulain 40 §:n mukaisen ilmoituksen jälkeen alueen sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä 

oppilaan kotiin. Sosiaalityöntekijä ja OHR:n jäsen sopivat yhteistyöstä yhdessä huoltajien 

kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa tämän jälkeen mahdollisista lastensuojelullisista 

toimenpiteistä. 

Tupakkalain velvoitteet rehtorille ja opettajalle 

Tupakkatuotteiden (mm. tupakka ja nuuska) hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. 

Hallussapito- ja käyttökiellosta on kirjaus koulun järjestyssäännöissä. Hallussapitoon 

kouluaikana puututaan koulun ojentamiskeinoin järjestyssääntörikkeenä. Järjestyssääntöjä 

tarkennettaessa sovitaan yhtenäiset käytänteet tilanteisiin puuttumisen osalta. Laki velvoittaa 

opettajaa ja rehtoria puuttumaan koulun alueella tupakoimiseen. Mikäli näin ei toimita ja 

laiminlyönti on toistuvana tahallista tai törkeää, voi siitä seurata sakkorangaistus tupakkalain 

suojaamistoimenpiteiden rikkomisesta. 

Mitä teen, jos 

1. Näen tai saan tiedon, että alaikäisellä oppilaalla on tupakkatuotteita koulussa? 

 pyydä oppilasta luovuttamaan tupakkatuotteet opettajalle 

 jos ei vapaaehtoisesti luovuta, opettaja ei voi ottaa tupakkatuotteita väkisin pois 

 myöskään tarkastusta esim. oppilaan laukkuun ei saa tehdä 

 ole yhteydessä oppilaan huoltajaan 

 opettaja ei saa tuhota hänelle luovutettuja tupakkatuotteita, vaan ne tulee luovuttaa 

oppilaan huoltajalle 

 mahdollisuus käyttää koulun ojentamiskeinoja 

 

2. Alaikäinen oppilas käyttää tupakkatuotteita koulun alueella kouluaikana? 

 määrää häntä lopettamaan 

 pyydä oppilasta luovuttamaan tupakkatuotteet opettajalle 

 jos ei vapaaehtoisesti luovuta, opettaja ei voi ottaa tupakkatuotteita väkisin pois 

 myöskään tarkastusta esim. oppilaan laukkuun ei saa tehdä 

 ole yhteydessä oppilaan huoltajaan 
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 opettaja ei saa tuhota hänelle luovutettuja tupakkatuotteita, vaan ne tulee luovuttaa 

oppilaan huoltajalle 

 mahdollisuus käyttää koulun kurinpitokeinoja 

 mikäli oppilas toistuvasti käyttää tupakkatuotteita vastoin kieltoa, on asiasta 

mahdollista tehdä tutkintapyyntö poliisille. Poliisi tutkii, onko oppilas syyllisty-nyt 

tupakointirikkomukseen 

 

8.2.11 Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

Perusopetuslain 32 §:n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla 

oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus, jos hänen koulumatkansa on päälle viisi 

kilometriä. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta 

annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, 

oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai 

päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, 

lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös 

silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen 

muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 

Liikenne- ja viestintä ministeriö edellyttää, että koulukuljetusauto on merkittävä edestä ja 

takaa omalla kilvellä, jonka voi korvata taksissa valaistulla koulukyytikuvalla. Autossa on 

oltava mukana tilaajan antama kuljetusluettelo oppilaista. Oppilaiden on käytettävä turvavyötä 

niissä autoissa, joissa ne ovat. Myös kuljettajan tulee käyttää turvavyötä koulukuljetuksissa. 

Kuljetuksissa noudatetaan ministeriön päätöstä koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta 

ja turvallisuusjärjestelyistä. 

Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häiriötä 

aiheuttavan matkustajan, joka kielloista huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista. Matkustajaa ei 

saa kuitenkaan poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen. 

Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa myös koulukuljetuksen ja julkisen liikenteen 

käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha, jotta hän voi keskittyä ajamiseen. Oppilaat eivät 

saa myöskään häiritä muita matkustajia. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös 

koulumatkan aikana ja niitä valvotaan mahdollisuuksien mukaan. 

Koulukyydin odotteluun ja autosta poistumiseen liittyy monia riskejä. Oppilas voi vaikuttaa 

omaan turvallisuuteensa koulukyydin ja julkisen liikenteen käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava 

työrauha. Oppilaat eivät myöskään saa häiritä muita matkustajia. Jotta koulukuljetukset 

sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava 

tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä: 

Taksin/pikkubussin kuljettaja valvoo turvavöiden käyttöä ja ohjaa oppilaita sen käyttöön. 

Mikäli oppilas toistuvista kehotuksista huolimatta ei noudata ohjetta, taksinkuljettaja tiedottaa 

siitä koululle. 

Koulun rehtori ottaa yhteyttä oppilaan kotiin ja kertoo tilanteen, viestittää, ettei oppilaan 

omavaltainen ja ohjeista piittaamaton menettely voi jatkua, sekä kertoo taksin voivan 

kieltäytyä vastaanottamasta omaa ja muiden liikenneturvallisuutta vaarantavaa oppilasta 

koulukyytiin. Mikäli tilanne ei muutu toivottuun suuntaan taksi ilmoittaa uudelleen asiasta 

rehtorille, joka ilmoittaa siitä edelleen koulutoimen hallintoon. 
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Koulutoimen hallinto siirtää koulukuljetuksen järjestämisen huoltajalle menettely perustuu 

perusopetuslain 29 ja 32 §:iin muuttuneesta järjestelystä ja sen ajankohdasta tiedotetaan sekä 

koululle että taksiyrittäjälle. 

 

8.2.12 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 
häirinnältä99   

Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille 

kouluyhteisössä työskenteleville. Ne voivat olla suoraa tai epäsuoraa, sanallista tai fyysistä 

voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia. Hyvinvointia ja osallisuutta edistävällä koulun 

toimintakulttuurilla ehkäistään väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää.  Kunnan 

opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä on opetussuunnitelman liitteenä. 

 

8.2.13 Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

Kriisiksi määritellään oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, oppilaan lähiomaisen kuolema 

tai itsemurha, mutta myös vakava onnettomuus, kouluväkivalta, hysteerisyyttä aiheuttava 

huhu, tulipalo tai muu uhkatilanne.  

Tarkoituksena on toimia heti, jotta apua tarvitsevat saadaan seurantaan ja vältytään asiaa 

suurentelevilta huhuilta. Kaikissa turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa on ensisijaista huolehtia 

ihmisten suojaamisesta ja pelastamisesta sekä välittömästä ensiavun antamisesta. Koulun 

kriisiryhmä on oppilashuoltoryhmä.  Kunnan opetussuunnitelmaa täydentävä kriisisuunnitelma 

on opetussuunnitelman liitteenä. 

 

8.3 YKSILÖKOHTAISEN OPPILASHUOLTO100   

8.3.1 Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, 
hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen  tuen 
toteuttamiseksi. 

Yksilöllinen oppilashuolto alkaa, kun jollakin koulun henkilöstöstä, oppilaalla tai 

vanhemmalla herää huoli oppilaan hyvinvoinnista. Yhteistyö ja keskustelu oppilaan huolesta 

oppilaan itsensä kanssa on erittäin merkittävää. Jos keskustelut oppilaan ja huoltajien kanssa 

sekä mahdollinen ohjaus keskusteluihin kuraattorin ja/tai psykologin kanssa tai ohjaus 

kouluterveydenhuollon palveluihin ei poista herännyttä huolta, kutsutaan koolle monialainen 

asiantuntijaryhmä.  

Varhainen puuttuminen ja huolen huomaaminen ovat jokaisen oppilaan kanssa työskentelevän 

aikuisen velvollisuus. 

                                                 

99
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 mom. (1267/2013) 

100
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta 
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Kun huoli herää, miten toimitaan? 

1. Opettajat seuraavat oppilaan edistymistä ja kehitystä 

2. Opettajat keskustelevat mahdollisista ongelmista oppilaan ja huoltajan kanssa 

3. Opettajat voivat neuvotella eri tahojen kanssa ongelman luonteesta riippuen. 

4. Tarpeelliset toimenpiteet/ tutkimukset järjestetään koulussa yhteistyössä huoltajan 

kanssa 

5. Tarpeelliset tutkimukset järjestetään muualla. 

6. Kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian 

käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu 

oppilaskohtaiseen oppilashuollon seurantakaavakkeeseen. 

Kuvio. Varhaisen puuttumisen malli 

Varhainen puuttumisen malli 
Mittarina on työntekijän oma huoli oppilaasta/perheestä, ja tavoitteena 

on huolen väheneminen tai poistuminen.

MINULLA ON HUOLI

HUOLEN PUHEEKSI 
OTTAMINEN
Otan huoleni puheeksi 

oppilaan ja huoltajien kanssa 

tietoja saaden ja tukea tarjoten 

sekä ohjaten käyttämään 

tarvittavia palveluja.

Huolen jatkuessa konsultoin 

ensin muita oppilasta opettavia 

opettajia/luokanvalvojaa ja/tai 

oppilashuoltoryhmän jäsentä : 

 erityisopettaja

 opinto-ohjaaja

 terveydenhoitaja 

 koulukuraattori

 koulupsykologi
 rehtori

HUOLENI KASVAA
”harmaa vyöhyke”

YHTEISTYÖTAHOJEN 
HAKEMINEN

Keskusteltuani ensin 
oppilaan ja huoltajien kanssa 
kutsun oppilaan ja huoltajat 
koulupalaveriin, johon 
pyydän kumppanikseni 
työntekijän 
oppilashuoltoryhmästä.

OLEN ERITTÄIN 
HUOLISSANI

viimeistään

YHTEYDENOTTO 

LASTENSUOJELUUN

Tiedotettuani yhteyden-

otosta ensin perheelle

otan/

oppilashuoltoryhmä n 

työntekijä ottaa yhteyttä

lastensuojeluun.

Sosiaalityöntekijä

arvioi lastensuojelun 

tarpeen.

Olen  tarvittaessa 

mukana 

jatkotyöskentelyssä.

MINULLA EI OLE HUOLTA

KOULU, 

PERUSPALVELUT JA 

PERHEIDEN 

OMATOIMISUUS TÄY-

DENTÄVÄT TOISIAAN

Seuraan ja kehitän 

oppilaiden kasvuoloja 

yhdessä työtovereiden ja 

perheiden kanssa.

HUOLENI POISTUU HUOLENI POISTUU 

 

Varhaisen puuttuminen malli 

Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja 

kehitystä. Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan yksittäisten luokkien ja 

ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun ja kehitykseen 

sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa. Oppilashuollossa pyritään 

kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, 

tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Oppilashuollon 

tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea 
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oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Oppilashuollollinen tuki oppilaan kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä vaikeuksissa 

Psyykkiset oireet esi- ja perusopetuksen aikana ovat suhteellisen yleisiä. Suomalaisten ja 

kansainvälisten tutkimusten arvioiden mukaan noin 5 – 15 %:lla koululaisista on ajoittaisia tai 

pitkäaikaisia psyykkisiä oireita.  Oireet saattavat olla esim. reaktiota johonkin hankalaan 

elämäntapahtumaan, perheen vaikeuksiin tai kaverisuhdeongelmiin. Osa oireista voi olla alkua 

vakavammalle sairastumiskehitykselle. Varsinaiset psykiatriset sairaudet alakouluiässä sen 

sijaan ovat hyvin harvinaisia. Moniin kehityksellisiin ja neurologisperäisiin tiloihin kuten 

Aspergerin syndroomaan ja tarkkaavaisuushäiriöön liittyy usein psyykkisiä oireita. 

Psyykkiset oireet voivat näkyä sekä lapsen käyttäytymisessä että muussa olemuksessa sekä 

oppimis- ja koulunkäyntikyvyssä.  Oireet voivat näkyä joko sisäänpäin kääntymisenä 

(alakuloisuus, vetäytyminen, omiin ajatuksiin vaipuminen, itkuisuus, pelot, puhumattomuus) 

tai ulospäin oireiluna (levottomuus, keskittymisvaikeudet, aggressiivisuus, tiuskiminen, 

vaikeus ottaa ohjausta vastaan). 

Tilanteen arviointiin kuuluu aina lapsen tilanteen selvittäminen lapsen itsensä, vanhempien ja 

koulun näkökulmasta.  Lapsen arvioinnin tulisi sisältää havainnot oppimis- ja ryhmätilanteista, 

kahdenkeskinen keskustelu ja tarvittaessa seulonta-lomakkeen täyttäminen. Vanhempia 

pyydetään kertomaan heidän näkemyksensä lapsen tilanteesta. Haastattelussa on syytä kysyä 

perheen mahdolliset ajankohtaiset huolet ja elämäntapahtumat sekä vanhempien mielipide 

oireilun mahdollisesta taustasta sekä tiedot mahdollisesta hoidon piiriin hakeutumisesta. 

Koulutilanteen arvioiminen sisältää tiedot lapsen käyttäytymisestä opetustilanteissa, 

mahdolliset muutokset oppimiskyvyssä sekä selviytymisen ikätoverisuhteissa ja mahdollisen 

kiusaamistilanteen. Koulukohtainen työnjako alkuselvityksen suhteen sovitaan 

asiantuntijaryhmässä. 

Alkuselvityksen perusteella on usein mahdollista alustavasti arvioida onko lapsen oireilu 

reaktiota johonkin ajankohtaiseen tapahtumaan vai onko kysymys pidempiaikaisesta 

kehityksestä tai esim. jo todettuun ongelmaan (esim. tarkkaavaisuushäiriö) liittyvästä 

oireilusta. Lieviä ja reaktiivisia oireita voidaan jäädä joksikin aikaa seuraamaan oppilashuollon 

toimesta, pidempiaikaisista oireista kärsivät lapset on aina tutkittava tai hoitosuunnitelma on 

tarkistettava. 

Toimintasuunnitelma laaditaan aina yhteisessä keskustelussa lapsen huoltajan/ huoltajien 

kanssa. Neuvottelun kokoonpanosta sovitaan oppilashuoltoryhmässä. 

 Jatkotoimien suuntaviivat ovat seuraavat: 

 Lasta ei ole aikaisemmin tutkittu tai hoidettu psyykkisten oireiden vuoksi.  

 ohjataan perhe kouluterveydenhoitajan kautta koululääkärille tai tehdään lähete 

lastenpsykiatrian poliklinikalle. Jos ongelmat painottuvat oppimiskyvyn alueelle, on 

koulupsykologin tutkimus ensisijainen. 

 Lapsi on ollut tutkittavana tai hoidettavana psyykkisten ongelmien vuoksi.   

 järjestetään yhteinen tapaaminen perheen, oppilashuollon ja hoitopaikan kesken. 

Tapaamisessa laaditaan etenemissuunnitelma, joka tulee näin kaikkien tietoon. 
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Lapsi on jo hoidossa psyykkisten ongelmien vuoksi.   

 järjestetään yhteinen tapaaminen perheen, oppilashuollon ja hoitopaikan kesken.  

Tapaamisessa laaditaan suunnitelma lisätoimenpiteiden tarpeesta, joka tulee näin 

kaikkien osapuolten tietoon. 

Kaikissa vaihtoehdoissa on huomioitava, että jos alkukartoituksessa on tullut esille tai 

epäillään, että lapsi on kotonaan tai lähipiirissään altistunut väkivallalle tai kaltoin kohtelulle 

tai jos huolenpito lapsesta on puutteellista, tehdään edellisten lisäksi aina 

lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä on kerrottava huoltajille. 

Miten opettaja voi toimia? 

Opettajan rooli mielenterveysongelmista kärsivän opiskelijan tukemisessa ja syrjäytymisen 

estämisessä on erittäin tärkeä. Opettaja voi tehdä paljon – te               ”         ”   

 Pysy perustehtävässäsi - ja ole valmis tarkistamaan sitä jatkuvasti.  

Ihmiseksi ja ammattilaiseksi kasvattaminen sekä oppimiskyvyn vahvistaminen ovat opettajan 

keskeisimmät tehtävät. Opettaja ei siis ole terapeutti, hoitaja, vaan hänen ohjaamiskeinonsa 

nousevat pedagogiikasta, eivät psykiatriasta tai terapiatyöstä. Mitä suurempi kaaos opiskelijan 

mielessä on, sitä tärkeämpää on, että opettaja pysyy perustehtävässään.  

 Arvosta ja kehitä eheyttävää pedagogista vuorovaikutusta 

Kaikki ihmisen ymmärtämiseen ja kommunikaation synnyttämiseen pyrkivä vuoro-vaikutus on 

terapeuttista, eheyttävää. Vaikka opettaja ei olekaan terapeutti, hänen merkityksensä 

tervehdyttävän vuorovaikutussuhteen ja kommunikaation synnyssä on keskeinen. Esimerkiksi 

opettajan antama runsas ja realistinen positiivinen palaute on terapeuttista kaikille 

opiskelijoille.  

 Rakenna opetus opiskelijan vahvuuksien varaan 

Häiriötä ja sairautta ei voi tukea eikä ohjata - vain toimivaa ja tervettä voi. Myös 

mielenterveysongelmista kärsivän opiskelijan kanssa opettaja voi tukea oppijan omia 

tavoitteita ja innostusta, hänen vahvuuksiaan ja osallisuutta, syrjäytymisen estämistä  

Ongelmat ja oireet kannattaa muuttaa oppimistavoitteiksi, joista johdetaan pedagogiset keinot - 

minkä jälkeen oireet voi sinänsä unohtaa. Tästä seuraa hyvää pedagogiikkaa kaikkien kannalta.  

Tuki oppilaan elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa, esim. perheväkivalta,  

päihde- tai mielenterveysongelmat perheessä 

Jos opettajalla, koulunkäyntiavustajalla tai rehtorilla herää huoli oppilaan perheen 

elämäntilanteeseen liittyvien vaikeuksien takia, hän ottaa huolen puheeksi huoltajien kanssa 

sekä saattaa huolen oppilashuoltotyöryhmän tietoon. Opettaja kirjaa oppilaan oireita 

käyttäytymisen osalta, kuvailee huolen herättäneitä puheita tai havaittuja vammoja. 

Opetushenkilöstön ei tarvitse ottaa kantaa mahdollisten ongelmien laatuun tai syihin. 

Oppilashuoltopalveluista vastaavat asiantuntijat jatkavat asian selvittämistä. 

Oppilashuollolla tuetaan myös yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä fyysistä ja 

psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Vakavissa elämäntilanteisiin liittyvissä 

vaikeuksissa tieto viedään aina oppilashuoltoryhmälle, jossa oppilashuollon toimijat ovat 

käytettävissä. Esimerkiksi perheväkivalta- tai päihdeongelmissa saattavat tulla kysymykseen 



112 

koulukuraattorin ja hänen yhteistyöverkostonsa palvelut. Käytännön apuvälineenä saattavat 

toimia esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tekeminen tai elämäntapaneuvonta. 

Yksittäisen oppilaan oppilashuoltoasiaa käsitellään monialaisessa oppilashuoltokokouksessa. 

Asiantuntijat kootaan tapauskohtaisesti. Kokoukseen voivat osallistua esim. terveydenhoitaja, 

kuraattori, psykologi, lääkäri, rehtori, luokanopettaja/ryhmäohjaaja, oppilaanohjaaja, 

erityisopettaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen asiantuntija. Se henkilö, jolle asian 

selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu, kutsuu kokouksen koolle, toimii 

puheenjohtajana ja hankkii oppilaan ja/tai huoltajan suostumuksen tai kirjallisen luvan. Asian 

käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen, joka säilytetään lain 

vaatimalla tavalla oppilashuoltorekisterissä. 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan 

suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä 

koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden 

henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja 

luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän 

tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa 

koskevia säännöksiä. 

 

8.3.2 Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 

Opetuksen järjestäjä voi salassapitosäännösten estämättä saada maksutta oppilaan opetuksen 

järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta 

sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöltä. 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden 

terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, 

vanhempien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilökunnan kanssa. 

Kouluterveydenhuollon tehtävät: 

 koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen  

 koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden seuraaminen ja 

edistäminen 

 oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen 

 osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen 

ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa  

 kouluterveydenhuoltoa toteutetaan terveydenhoitajan ja koululääkärin yhteistyönä 

osana koulun oppilashuoltoa. 

Huoltajien kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan arvio 

oppilaan selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen 

järjestämisen kannalta. Laajoista terveystarkastuksista tehtyä yhteenvetoa on käytettävä 

arvioitaessa oppilashuollon yhteistyönä luokka- ja kouluyhteisön tilaa ja mahdollisten 

lisätoimenpiteiden tarvetta. 

Oppilaat voivat tulla kouluterveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta. Nämä 

vastaanottokäynnit ovat useimmiten sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien hoitoa ja neuvontaa 
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sekä ensiapua koulutapaturmissa, mutta myös oppilaan mieltä vaivaavien ongelmien 

selvittelyä. 

 

8.3.3 Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen 
järjestäminen koulussa 

Oppilashuoltotoiminnan kautta järjestetään oppilaan terveyden- tai sairauden hoitoon koulussa 

tarvittava tuki ja seuranta. Oppilashuoltotyöhön osallistuvat voivat salassapitosäännösten 

estämättä saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain 

mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen 

asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tästä oikeudesta huolimatta 

pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon 

luovuttamiseen yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi. Huoltajan 

yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella oppilashuoltotyöhön osallistuvat voivat pyytää 

opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja myös muilta 

tahoilta.  

Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion ja lääkityksen järjestäminen hoidetaan 

kouluterveydenhuollon ja koulun henkilöstön sekä oppilaan ja vanhempien yhteistyönä. 

Sairauden vaatima koulupäivän aikainen hoito, mm. lääkityksen järjestäminen, suunnitellaan 

tapauskohtaisesti.  

Kouluruokailu 

Kouluruokailun tarkoituksena on edistää oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja 

kehitystä. Hyvin suunniteltu kouluruokailu ja ateria, jonka oppilaat myös säännöllisesti syövät, 

ylläpitää oppilaan työvireyttä koulupäivän aikana ja vähentää levottomuutta oppitunneilla. 

Kouluruokailun käytännön järjestämiseen annetuissa ohjeissa painotetaan ruokailun oikeaa 

ajoittamista ja riittävän pitkää ruokailuaikaa, rauhallista ruokailuympäristöä, terveellisiä 

välipaloja ja aterioiden hyvää ravintosisältöä. On tärkeää, että oppilaat syövät kouluruokailussa 

kaikki aterian osat: pääruoan, salaatin/raasteen/tuorepalan, maidon, leivän ja levitteen.  

Perusopetuslain
101

 mukaisesti peruskouluissa tarjotaan opetukseen osallistuvalle oppilaalle 

jokaisena koulupäivänä maksuton ateria lounasaikaan. Lisäksi erityisesti pitkinä koulupäivinä 

oppilaille tulisi tarjota välipalaa oppilaiden jaksamisen tukemiseksi. Kouluruokailun käytännön 

toteutus on kuntien ja koulujen itsenäisesti päättämää ja järjestämää virallista oppilashuoltoa 

sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kouluruokailu on osa opetusta ja aikuisten läsnäolo 

on erityisen tärkeää.  

Erityisruokavaliota tarvitsevan oppilaan huoltaja täyttää erityisruokavaliokaavakkeen 

terveydenhoitajan tekemän kouluuntulotarkastuksen yhteydessä, samoin muilla vuosiluokilla 

on huoltajalla ilmoitusvastuu kouluterveydenhuoltoon. Lääkärintodistusta ei tällöin tarvita. Jos 

oppilaalla on runsaasti allergisoivia ruoka-aineita, niin koululääkäri harkitsee tarvitaanko 

lisätutkimuksia. Kouluterveydenhoitaja kokoaa tiedot ja välittää ne ruokahuoltoon sekä 

luokanopettajille ja ryhmäohjaajille. 
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8.3.4 Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä 
sairaalaopetuksen yhteydessä 

Oppilaiden opetuksellisen tuen tarve kulkee usein käsi kädessä oppilashuollollisen tuen 

tarpeen kanssa. Näitä kahta säätelevät kuitenkin eri lait. Opetuksellinen tuki, kuten tehostettu 

ja erityinen tuki, kuuluu perusopetuslain alaisuuteen, kun taas oppilashuollollista tukea 

säätelee oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Molemmissa edellytetään monialaista yhteistyötä ja 

oppilashuollollista ammattihenkilöstöä. Tämä saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa ei ole helppo 

tunnistaa, kumman lain alaisuudessa liikutaan. (Yhteistyö kolmiportaisen tuen yhteydessä on 

kuvattu Muonion kunnan opetussuunnitelmassa luvussa 7.) 

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään 

opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjä toimittaa viipymättä salassapitosäännösten 

estämättä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen 

järjestäjälle. Uuden opetuksen järjestäjän pyytäessä vastaavia tietoja, ne myös toimitetaan 

välittömästi. Salassa pidettäviä tietoja ei anneta ilman huoltajan suostumusta, oppilaan 

siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai 

ammatilliseen koulutukseen. 

 

8.3.5 Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen 
epäämisen yhteydessä 

Perusopetuslain
102

 mukaan opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on 

määrätty kurinpitorangaistus (jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen) 

tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi, järjestetään tarvittava oppilashuolto. 

Oppilashuollon tukea tarjotaan yksilöllisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti kurinpito-

rangaistuksen yhteydessä ja silloin, kun opetukseen osallistuminen on evätty. 

Oppilaan ohjaaminen: 

 opettaja päättää 

 opettaja kirjaa 

 ilmoitus huoltajalle 

 

Oppilaan poistaminen luokasta: 

 opettaja päättää 

 kirjattava rangaistuskirjaan 

 ohjeet oppilaalle siitä, missä hän on ja mitä hän tekee (valvonta järjestettävä) 

 rehtori voi evätä oppilaan osallistumisen opetukseen jäljellä olevan työpäivän ajaksi 

 

Jälki-istunto: 

 Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista 

oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava 

teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. 

 opettaja päättää 

 oppilasta kuultava 

                                                 

102
 Perusopetuslaki 36 h § 



115 

 rangaistuksen syynä oleva teko yksilöitävä 

 ilmoitettava huoltajalle 

 

Kirjallinen varoitus: 

 rangaistuksen syynä oleva teko yksilöitävä 

 kuultava oppilasta 

 varattava oppilaan huoltajalle mahdollisuus tulla kuulluksi 

 annettava päätös (hallinnollinen toimenpide) 

 

Määräaikainen erottaminen: 

 rangaistuksen syynä oleva teko yksilöitävä 

 kuultava oppilasta 

 varattava oppilaan huoltajalle mahdollisuus tulla kuulluksi 

 annettava päätös 

 voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi 

 opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan 

jäämistä jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä 

 erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen 

suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan 

 

8.3.6 Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän 
yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä 

Yksittäisen oppilaan oppilashuoltoasiaa voidaan käsitellä monialaisessa 

oppilashuoltokokouksessa. Asiantuntijat, joihin voi kuulua myös oppilaan läheisiä, kootaan 

tapauskohtaisesti ja heitä voidaan nimetä vain oppilaan tai huoltajan suostumuksella. 

Kokoukseen voivat osallistua esim. terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, rehtori, 

luokanopettaja/-valvoja, oppilaanohjaaja, erityisopettaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen 

asiantuntija. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi 

katsomiltaan asiantuntijoilta. Asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen 

oppilashuoltokertomukseen, joka säilytetään lain vaatimalla tavalla oppilashuoltorekisterissä.  

Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle annetaan tietoa 

oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojen saantiin ja niiden luovuttamiseen sekä 

salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Huoltajalle annetaan tietoa myös siitä, miten yksittäistä 

oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. Huoltajalla on 

oikeus olla läsnä oppilashuoltotyöryhmän kokouksissa huollettavansa asian käsittelyn ajan. 

 

8.3.7 Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 

Oppilashuoltokertomus 

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 

oppilashuoltokertomus. Asiantuntijaryhmä sopii keskuudestaan henkilön, joka kirjaa 

palaverissa sovitut asiat oppilashuoltorekisterimuistioon. Muistioon on kirjattu ylös myös 

henkilöt, jotka saavat palaverin jälkeen kyseisen muistion nähdä.  

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/8ojtel/8yo2/o
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Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 

 yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen 

oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 

 kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa, 

 kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 

 asian aihe ja vireille panija 

 oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset 

ja selvitykset 

 toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset 

tukitoimet 

 tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden 

toteuttamissuunnitelma 

 toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot 

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi 

merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 

Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä. Oppilashuoltotyössä 

käsiteltävien asioiden suhteen noudatetaan lainsäädännön mukaista salassapitovelvollisuutta 

(asiakirjojen salassapito, vaitiolovelvollisuus ja kielto käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai 

toisen vahingoksi). 

Yksittäisen oppilaan kohdalla oppilashuollollinen asia tulee vireille, kun oppilashuolto-

toiminnassa tai yhteistyötahon kautta nousee huoli oppilaan kasvusta, oppimisesta tai 

hyvinvoinnista. 

Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle annetaan tietoa 

oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojen saantiin ja niiden luovuttamiseen sekä 

salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Huoltajalle annetaan tietoa myös siitä, miten yksittäistä 

oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. Huoltajalla on 

oikeus olla läsnä asiantuntijaryhmän kokouksissa huollettavansa asian käsittelyn ajan. 

Oppilashuoltotyöhön osallistuvat voivat salassapitosäännösten estämättä saada toisiltaan ja 

luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja 

toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen 

edellyttämät välttämättömät tiedot. Tästä oikeudesta huolimatta pyritään aina ensisijaisesti 

hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen yhteistyön ja 

luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella 

suostumuksella oppilashuoltotyöhön osallistuvat voivat pyytää opetuksen järjestämisen 

kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja myös muilta tahoilta. Opetuksen järjestäjä 

voi salassapitosäännösten estämättä saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi 

välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen 

tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. 

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään 

opetukseen tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjä toimittaa 

viipymättä salassapitosäännösten estämättä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta 

välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Uuden opetuksen järjestäjän pyytäessä 

vastaavia tietoja, ne myös toimitetaan välittömästi. Salassa pidettäviä tietoja ei anneta ilman 
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huoltajan suostumusta, oppilaan siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen 

opetukseen, esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. 

Psykologin ja kuraattorin kirjaukset 

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön 

säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon 

kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen. 

Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen 

Salassa pidolla tarkoitetaan asiakirjan pitämistä salassa ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli 

vaitiolovelvollisuutta sekä kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. 

Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana ovat luottamuksellisuus ja yhteistyö oppilaan ja 

huoltajan kanssa. 

Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka 

ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot oppilaiden ja 

heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan 

harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä 

mielipiteistä, osallistumisesta yhdistystoimintaan sekä tiedot taloudellisesta asemasta, 

terveydentilasta ja vammaisuudesta. 

Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta 

vapauttamisesta sekä niihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Salassa 

pidettäviä ovat myös oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, oppilaalle 

suoritettujen psykologisten testien tulokset tai soveltuvuuskokeet sekä oppilaan koesuoritukset. 

Oppilaalle annetut todistukset ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti 

sisältyvää oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa 

pidettävä tieto. 

Salassapitovelvollisia ovat rehtori, opettajat, opetusharjoittelijat, koulunkäyntiavustajat, 

kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit sekä opetuksen 

järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet sekä muut opetuksen järjestäjän palveluksessa 

olevat henkilöt. He eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä 

hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän 

perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta. He eivät myöskään 

saa luovuttaa sivullisille salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja. 

Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen 

sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle 

viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät 

tiedot. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta 

tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. 

 Luovutettava tieto voi koskea mm. sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa 

opetustilanteessa huomioon. Huoltajan suostumus tiedon luovuttamiseen on suotavaa. 

Oppilaan siirtyessä toisen opetuksen järjestäjän opetukseen tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, 

tulee lähettävän oppilaitoksen toimittaa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 

viipymättä uudelle opetuksen järjestäjälle. Oppilaan siirtyessä toiselle asteelle, salassa 

pidettävien tietojen luovuttamiseen tarvitaan huoltajan suostumus. 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/8ojtel/8yo2/pjkr
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Oppilaan huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen 

kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. 

 

8.3.8 Yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi. 

Oppilashuollon tavoitteena on tukea ja edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä 

ehkäistä syrjäytymistä. Oppilashuoltotyö tukee ja kehittää oppilaan tasa-painoista kasvua ja 

kouluyhteisön turvallista arkea yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Siihen sisältyy sekä 

yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on myös välittämisen, huolenpidon ja 

myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuurin edistäminen kouluyhteisössä. Tavoitteena on 

auttaa oppilasta riittävän aikaisin. Hyvä oppilashuoltotyön toteuttaminen edellyttää 

moniammatillista yhteistyötä, jossa ovat mukana aiemmin mainitut oppilashuollon 

toteuttamiseen osallistuvat ammatilliset ryhmät. Kunnan nuoriso-ohjaaja ja etsivä 

nuorisotyöntekijä ovat tiiviissä yhteistyössä oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa ja 

säännöllistä yhteyttä pidetään myös oppilasalueen sosiaalityöntekijöihin ja lähipoliisiin niin, 

että tiedetään oppilasalueen mahdollisista ongelmista varhaisessa vaiheessa ja osataan puuttua 

niihin ajoissa.  

Tietojen luovutus 

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on 

salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 

oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä 

yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus 

saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle 

oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon 

luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on 

välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto 

voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa 

huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, 

yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai 

huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. 

Tietojen luovuttaminen toiselle järjestäjälle 

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, 

aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa 

suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon 

asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon 

jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 

toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai 

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa 

myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. 

Lastensuojeluilmoitus 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/8ojtel/8yo2/tietojen-luovutus
https://peda.net/opetussuunnitelma/ol2/ol/8ojtel/8yo2/tltj
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Lastensuojelulain
103

 mukaan koulun opetushenkilöstöön kuuluva on velvollinen 

salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan sosiaalihuoltoon, jos hän on 

tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon tai huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat 

olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. 

 

8.4 OPPILASHUOLON YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN OPPILAIDEN JA HEIDÄN 
HUOLTAJIENSA KANSSA104   

8.4.1. Oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen 
oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa  

Osallisuus on oppilashuoltotyötä ohjaava periaate, jonka mukaan oppilaalla ja hänen 

huoltajillaan on mahdollisuus saada tietoa ja päästä vaikuttamaan itseä koskeviin asioihin ja 

päätöksentekoon. Oppilas osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltotyön suunnitteluun 

oppilaskuntatyön kautta.  

Koulun tärkein kumppani on perhe, vanhemmat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. Kodin ja 

koulun välinen yhteistyö on lapsen hyvän oppimisen, kasvun ja kehityksen edellytys. 

Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on huoltajilla. Koulun tehtävänä on vastata 

opetuksesta ja tukea oppilaan kasvua. Yhteistyön sujuvuus edellyttää aktiivisuutta, avoimuutta 

ja sitoutumista. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen 

oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Lapsen yksilöllisten tarpeiden 

näkeminen edellyttää myös perheiden erilaisten tarpeiden huomioonottamista. Tiivis 

yhteydenpito kodin ja koulun välillä helpottaa tuen löytämistä riittävän ajoissa mahdollisten 

huolien ilmaantuessa. Perheen tukena on oppilashuollossa moniammatillinen verkosto. 

Säännöllinen yhteistyö aloitetaan huoltajien kanssa heti lasten koulunaloitusvaiheessa ja 

ylläpidetään sitä läpi kouluajan. 

 vanhempainillat 

 tiedotteet (syys- ja kevättiedotteet, kuukausitiedotteet, reissuvihko) 

 Wilma -sähköinen väline kodin ja koulun yhteistyöhön  

 oppilaskohtainen yhteydenpito kotiin 

 vanhempainvartit ja kehityskeskustelut 

 arviointikeskustelut ja luokanvalvojan vastaanotot 

 vanhempien tapaamiset, puhelinkeskustelut, sähköposti ja tekstiviestit 

 HOJKS -keskustelut 

 muut tilaisuudet ja toiminta 

 juhlien, teemapäivien, tapahtumien ym. yhteissuunnittelutilaisuudet 

 yökoulut, retket ja leirikoulut 

 vanhempainyhdistysten toiminta 

Muonion yhtenäiskoulussa otetaan käyttöön 1-6 luokilla Arviointikeskustelut –menetelmä, 

joka edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä mahdollistaa paremmin varhaisen 

puuttumisen. Menetelmä otetaan käyttöön syksyllä 2016. Se sisältää jokaiselle luokka-asteelle 

erilaisia teemoja keskustelun pohjaksi. Lisäksi vanhempainillat ja -vartit, arviointikeskustelut 

                                                 

103
 Lastensuojelulaki luku 5, 25 § 

104
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 3-kohta 
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ja luokanvalvojan vastaanotot sekä yhteiset retket ja juhlat toimivat kodin ja koulun 

kohtaamistilanteina. Viestit kodin ja koulun välillä kulkevat myös tiedotteiden, Wilman eli 

sähköisen reissuvihkon, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. 

Huoltajia ja opettajia informoidaan säännöllisesti oppilashuollon toimintatavoista ja palveluista 

ja vastuualueista. Koulu pitää yhteyttä myös oppilasalueen sosiaalityöntekijöihin, 

nuorisotyöntekijöihin ja poliisiin niin, että mahdolliset ongelmat tulevat esiin varhaisessa 

vaiheessa, ja niihin osataan puuttua ajoissa.  

 

8.4.2 Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja 
menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille 

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä 

ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja
105

. Oppilaan ja huoltajan osallisuus 

oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää 

oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin 

kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa. 

 tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa ja pyritään saamaan koulun kannalta 

tärkeää tietoa koulutulokkaista hyvissä ajoin ennen ensimmäisen kouluvuoden alkua. 

 aloitetaan säännöllinen yhteistyön huoltajien kanssa heti lasten koulunaloitusvaiheessa 

ja ylläpidetään sitä läpi kouluajan (vanhempainillat) 

 informoidaan opettajia ja huoltajia oppilashuollon toimintatavoista ja palveluista. 

 pidetään säännöllistä yhteyttä oppilasalueen sosiaalityöntekijöihin, 

nuorisotyöntekijöihin ja lähipoliisiin niin, että tiedetään oppilasalueen mahdollisista 

ongelmista varhaisessa vaiheessa ja osataan puuttua niihin ajoissa. 

 
Oppilaille ja hänen huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä 

ohjataan hakemaan tarvittavia oppilashuollon palveluja
106

. Tieto näistä välitetään kotiin 

lähetettävän Muonion yhtenäiskoulun vuosittaisen syystiedotteen välityksellä ja Wilman 

(Muonion yhtenäiskoulun hallinto-ohjelman www-sivut) kautta.  

Oppilaalle ja huoltajalle tarjottavat oppilashuollon palvelut ovat helposti saatavilla
107

. 

Kouluterveydenhoitaja on tavoitettavissa joka päivä yläkoulun tiloissa
108

. Rehtori ja 

erityisopettajat ovat päivittäin tavoitettavissa ala- tai yläkoululla. Kuraattori ja koulupsykologi 

ovat lain mukaisesti tavoitettavissa koulun tiloissa
109

. Edellä mainitun lain perusteella 

oppilaalla on oikeus päästä keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa seitsemäntenä 

oppilaitoksen työpäivänä pyyntönsä jälkeen. Kiireellisissä tapauksissa oppilaalle täytyy tarjota 

mahdollisuus keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä. 

   

                                                 

105
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 § 1 ja 2 mom. 

106
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11§/ tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus 

107
 vrt. Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp. 

108
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 17§ 

109
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013, 15§ 
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Henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien sekä yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen 
oppilashuollon järjestämistä koskevaan suunnitelmaan: 

Koulunjohtaja vastaa perehdyttämisestä. Oppilaita ja huoltajia perehdytetään tiedotteilla ja 

esim. vanhempainiltojen yhteydessä. Koulutulokkaiden huoltajille suunnitelma esitellään 

kevään tutustumispäivän yhteydessä tai koulun alkaessa. Suunnitelma tiedotetaan myös 

yhteistyötahoille. Yhteistyötilaisuuksia järjestetään tilannekohtaisesti. 

 henkilöstö perehdytetään muun perehdytyksen yhteydessä 

 oppilaat perehdytetään koulun muun opetuksen yhteydessä 

 ·huoltajat perehdytetään esitteillä ja oppailla sekä vanhempainilloissa 

 lisäksi huoltajia perehdytetään eri tilanteissa ko tilanteeseen liittyviin toimintatapoihin 

 oppilashuollon palveluista vastaavat viranhaltijat vastaavat Eksoten 

yhteistyökumppaneiden perehdytyksestä 

 kasvatus- ja opetustoimi vastaa muiden yhteistyökumppaneiden perehdytyksestä (esim. 

poliisi) 

 

8.5 OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURAAMINEN110  

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista
111

. 

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja 

seuraamiseksi
112

. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat asiat ja 

käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan 

seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä 

keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille. 

 

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän 

omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja 

sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa 

oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta
113

. Suunnitelma päivitetään 

lukuvuosittain. Seurantaa ja arviointia suoritetaan säännöllisesti lukuvuoden aikana 

oppilashuoltoryhmässä. 

Toimintaohjeiden päivittäminen, toteuttamisen seuranta ja arviointi: 

 toimintaohjeet päivitetään tarpeen mukaan, päivitystarve arvioidaan lukuvuoden 

päättyessä 

 toteutumista seurataan jatkuvalla palautteella 

 

 

                                                 

110
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 5-kohta 

111
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 4 mom. 

112
 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013 

113
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 26 § 1 mom 
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LUKU 13 OPETUS VUOSILUOKILLA 1-2 
 

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä 

 

13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 

13.3. Paikallisesti päätettävät asiat 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

 miten tuetaan oppilaiden siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen sekä toiselta 

kolmannelle vuosiluokalle  

- toimintatavat siirtymävaiheessa 

- tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

 mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 1-2 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden 

kuvauksia voidaan hyödyntää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset 

ja miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään 

 mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 (perusteiden 

tavoitekuvauksia voidaan hyödyntää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset 

painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan 

vuosiluokilla 1-2 

 mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokalla 1 ja 

vuosiluokalla 2 

 mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, 

eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet 

vuosiluokkakokonaisuudessa 1-2. 

 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ol/13-luonnos/tekeill%C3%A4


123 

13.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 

1. luokka 

Tavoitteet 

1. Kehittää oppimaan oppimisen taitoja sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja 

– ohjata ymmärtämään erilaisia viestintätapoja  

– rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan 

kokemuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla 

– ilmaisurohkeuden ja kokonaisvaltaisen itseilmaisun vahvistaminen, myös draaman 

avulla 

– tiedonhankintataitoihin tutustuminen 

2. Luoda perusta luku- ja kirjoitustaidolle 

– lukutaidon harjoitteleminen 

– tekstin ymmärtämisen taitojen harjoitteleminen 

– käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen harjoitteleminen 

– sana- ja käsitevaraston laajentaminen 

– oikeinkirjoituksen perusasioiden ja kirjoitettua kieltä koskevien sopimusten 

tunnistaminen 

– yksinkertaisten kertovien, kuvaavien ja muiden tekstien tuottamisen harjoittelu, myös 

monimediaisessa ympäristössä 

3. Herättää kiinnostus kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja 

tulkitsemiseen 

– kiinnostuksen herättäminen lastenkirjallisuuteen, mediateksteihin ym. teksteihin    

myönteisten lukukokemusten ja elämysten avulla  

– lukukokemusten jakaminen 

– lapsille suunnattuun kirjallisuuteen tutustuminen kuuntelemalla ja lukemalla sekä oman 

lukuharrastuksen kehittäminen 

– kirjastoon tutustuminen 

– lastenkulttuuriin tutustuminen, osallistuminen ja sen tuottaminen 

 

Oppisisällöt 

Osa-alue Sisältö 
 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen  

 

– ympäristön kielellinen jäsentäminen ja 

nimeäminen 

– kuunteleminen 

– kysyminen 

– vastaaminen 

– kertominen 

– erilaiset vuorovaikutusharjoitukset, 

keskustelut, draama 

(omat havainnot, kokemukset, sadut, 

kertomukset, lorut, tietotekstit, 

mediatekstit ja pelit) 

– ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

– kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

– kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen, 

osallistuminen ja 

vaikuttaminen ( L7) 

 

Tekstien tulkitseminen – lukemisen opettelu  

– harjoitellaan käsitteitä äänne, kirjain, 

tavu, sana, virke, teksti ja kuva 

– ajattelu- ja 

oppimaan oppiminen 

(L1) 
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– lopetusmerkki, otsikko  

– tekstinymmärtämisen taidot ja 

strategiat: 

● tekstin silmäily 

● ennakointi  

● tekstin omin sanoin kertominen  

– sanojen, sanontojen ja sanavalintojen 

merkitys 

– käsitevaraston laajentaminen 

– ajan, järjestyksen ja paikan ilmaisu 

erilaisissa teksteissä 

– kerronnan peruskäsitteet: päähenkilö, 

tapahtumapaikka ja –aika 

– tiedon etsiminen 

(ympäristön tekstit, kuvat, 

lastenkirjallisuus, yksinkertaiset 

tietotekstit ja mediatekstit) 

 

– kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

 

– monilukutaito (L4)  

 

– tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5)  

Tekstien tuottaminen – tekstien tuottaminen 

– mielikuvituksen käyttö 

– tarinoiden ja mielipiteiden kertominen 

– omien kokemusten, havaintojen ja 

ajatusten kuvaaminen puhumalla ja 

kuvien avulla sekä yksin että yhdessä 

– ajan ja paikan ilmaiseminen sekä 

kertomuksen perusrakenteet 

– kirjoittamisen opettelu 

● fonologinen tietoisuus  

● rytminen, sujuva kirjoittaminen  

● isojen ja pienten 

tekstauskirjainten piirtäminen, 

kokosuhteet, muodot  

● tavutus  

● sanavälit 

– näppäintaidot 

– ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

– kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

– monilukutaito (L4) 

– tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

– osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7)  

Kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin ymmärtäminen 

– kielellisen tietoisuuden vahvistaminen 

– havainnoidaan puhuttua kieltä: 

erilaiset puhetavat, kielenkäytön 

vaikutus muihin 

– kielellä leikittely lorujen, runojen ja 

sanaleikkien avulla 

– tutustutaan kirjoitettuun kieleen 

kuunnellen 

(lastenkirjallisuus, mediatekstit) 

– kiinnostus lukemiseen 

– ilmaisu 

– kirjastoon tutustuminen 

– lähiympäristön lastenkulttuuriin ja 

tapakulttuuriin tutustuminen 

– juhlaperinteisiin ja joihinkin 

kansanperinteen muotoihin tutustuminen 

– kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

– monilukutaito (L4)  

– osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 
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– osallistuminen yhdessä esitysten tai 

muiden kulttuurituotteiden tekemiseen 

 
Arviointi 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja 

kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat 

● edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon 

karttuminen 

● edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa 

● edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen 

kehittyminen 

● edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen 

sanojen merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista. 

 

2. luokka 

Tavoitteet 

1. Kehittää oppimaan oppimisen taitoja sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja 

– ohjata ymmärtämään erilaisia viestintätapoja 

– rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan 

kokemuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla 

– ilmaisurohkeuden ja kokonaisvaltaisen itseilmaisun vahvistaminen, myös draaman 

avulla 

– tiedonhankintataitojen harjoitteleminen 

2. Luoda perusta luku- ja kirjoitustaidolle 

– lukutaidon sujuvoittaminen 

– tekstin ymmärtämisen taitojen harjoitteleminen 

– käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoittaminen 

– sana- ja käsitevaraston laajentaminen 

– oikeinkirjoituksen perusasioiden ja kirjoitettua kieltä koskevien sopimusten 

harjoitteleminen 

– yksinkertaisten kertovien, kuvaavien ja muiden tekstien tuottamisen harjoittelu, 

myös monimediaisessa ympäristössä 

3. Herättää kiinnostus kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja 

tulkitsemiseen 

– kiinnostuksen vahvistaminen lastenkirjallisuuteen, mediateksteihin ym. teksteihin 

myönteisten lukukokemusten ja elämysten avulla 

– lukukokemusten jakaminen, myös kirjoittamalla 

– lapsille suunnattuun kirjallisuuteen tutustuminen kuuntelemalla ja lukemalla sekä 

oman lukuharrastuksen kehittäminen 

– kirjaston käytön harjoitteleminen 

– lastenkulttuuriin tutustuminen, osallistuminen ja sen tuottaminen 

 

Osa-alue Sisältö 
 

Laaja-alainen 

osaaminen 
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Vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen  

 

  

– ympäristön kielellinen jäsentäminen ja 

nimeäminen 

– kuunteleminen 

– kysyminen 

– vastaaminen 

– kertominen 

– erilaiset vuorovaikutusharjoitukset, 

keskustelut, draama 

(omat havainnot, kokemukset, sadut, 

kertomukset, lorut, tietotekstit, 

mediatekstit ja pelit) 

– ajattelu ja oppimaan 

oppiminen L1  

– kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu L2  

– kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen, 

osallistuminen ja 

vaikuttaminen L7 

 

Tekstien tulkitseminen – lukemisen sujuvoittaminen 

(eläytyminen ja äänetön lukeminen) 

– vahvistetaan käsitteitä äänne, kirjain, 

tavu, sana, virke, teksti ja kuva 

– lopetusmerkki, otsikko  

– tekstinymmärtämisen taidot ja 

strategiat: 

● ennakointi 

● tiivistäminen 

● kysymysten tekeminen ja 

vastausten löytäminen 

● päättely 

● tulkinta  

– sanojen, sanontojen ja sanavalintojen 

merkitys 

– käsitevaraston laajentaminen 

– ajan, järjestyksen ja paikan ilmaisu 

erilaisissa teksteissä 

– kerronnan peruskäsitteiden 

harjoitteleminen: päähenkilö, 

tapahtumapaikka ja –aika sekä juoni 

– lukukokemuksen jakaminen 

– tiedon etsiminen, tulkinta ja kerronta 

(ympäristön tekstit, kuvat, 

lastenkirjallisuus, yksinkertaiset 

tietotekstit ja mediatekstit) 

– ajattelu- ja 

oppimaan oppiminen 

L1  

 

– kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu L2  

 

– monilukutaito L4  

 

– tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen L5  

Tekstien tuottaminen – tekstien tuottaminen 

– mielikuvituksen käyttö 

– tarinoiden ja mielipiteiden kertominen 

– omien kokemusten, havaintojen ja 

ajatusten kuvaaminen puhumalla, 

kirjoittamalla ja kuvien avulla sekä 

yksin että yhdessä 

– ajan ja paikan ilmaiseminen sekä 

kertomuksen perusrakenteet 

– kirjoittamisen sujuvoittaminen 

– oikeinkirjoituksen perusasioiden 

käyttäminen omissa teksteissä 

– ajattelu ja oppimaan 

oppiminen L1 

– kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu L2 

 

– monilukutaito L4 

 

– tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen L5  
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● sanaväli 

● virke (lopetusmerkit ja iso 

alkukirjain virkkeen alussa ja 

tutuissa erisnimissä) 

– näppäintaitojen vahvistaminen 

 

– osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen L7 

Kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin ymmärtäminen 

– kielellisen tietoisuuden vahvistaminen 

– havainnoidaan puhuttua kieltä: 

erilaiset puhetavat, kielenkäytön 

vaikutus muihin 

– tutustutaan kirjoitettuun kieleen 

kuunnellen ja lukien 

(lastenkirjallisuus, mediatekstit) 

– vahvistaa kiinnostusta lukemiseen 

– ilmaisun harjoitteleminen 

– kirjaston käytön harjoitteleminen 

– lähiympäristön lastenkulttuuriin ja 

tapakulttuuriin tutustuminen 

– juhlaperinteisiin ja joihinkin 

kansanperinteen muotoihin tutustuminen 

– osallistuminen yhdessä esitysten tai 

muiden kulttuurituotteiden tekemiseen 

 – kulttuurin 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu L2 

 

 – monilukutaito L4 

 

 – osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen L7  

 

Arviointi 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja 

kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat 

● edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon 

karttuminen 

● edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa 

● edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen 

kehittyminen 

● edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen 

merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista. 

 

13.4.2 Toinen kotimainen kieli 

13.4.3 Vieraat kielet 

13.4.4 Matematiikka 

1. luokka 

Tavoitteet 

 Innostuksen ja kiinnostuksen herättäminen ja ylläpitäminen matematiikkaa kohtaan. 

 Myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittyminen 

 Asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja päätelmien tekeminen havaintojensa 

pohjalta 

 Päättelyn ja ratkaisun esittäminen toisille konkreettisin keinoin (välinein, piirroksin, 

suullisesti ja kirjallisesti ja tvt:tä hyödyntäen) 
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 Päättely- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 

 Matemaattisten merkintöjen ja käsitteiden ymmärtäminen 

 Lukukäsitteen kehittyminen ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtäminen 

 Peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja ominaisuuksiin tutustuminen 

 Sujuvan peruslaskutaidon kehittäminen 

 Erilaisten päässälaskustrategioiden käyttäminen 

 Geometrisiin muotoihin tutustuminen ja niiden ominaisuuksien havainnoiminen 

 Mittaamisen periaatteen ymmärtäminen 

 Taulukoihin ja diagrammeihin tutustuminen 

 Vaiheittaisten toimintaohjeiden laatiminen ja ohjeen mukaan toimiminen 

 

Oppisisällöt 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ajattelun taidot - Yhtäläisyyksien, erojen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen 

- Vertailu, luokittelu, järjestykseen 

asettaminen 

- Syy ja seuraussuhteiden 

havaitseminen 

- Tutustuminen ohjelmoinnin 

alkeisiin 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Luvut ja 

laskutoimitukset 

- Lukumäärän, lukusanan ja 

numeromerkinnän yhteys 

- Lukualue 0-100 

- Kymmenylitys ja -alitus 

- Yhteen- ja vähennyslasku sekä 

niiden välinen yhteys 

- Vaihdannaisuuden ja 

liitännäisyyden hyödyntäminen 

yhteenlaskussa 

- Lukujen suuruusvertailu 

- Lukujen ominaisuudet: parillisuus, 

monikerrat ja puolittaminen 

- Lukujen 1-10 hajotelmat 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 

Geometria ja 

mittaaminen 

- Kappaleiden ja tasokuvioiden 

tutkiminen ja nimeäminen 

- Mittaamisen periaatteet  

- Kello: tasatunnit, puolet tunnit 

 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Tietojenkäsittely 

ja tilastot 

- Yksinkertaiset taulukot ja 

diagrammit 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 
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- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 
 

Arviointi 

Hyvä osaaminen 
 Oppilas ymmärtää lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän yhteyden 

 Oppilas hallitsee lukualueen 0-20  

 Oppilas hallitsee luvun 10 hajotelmat 

 Oppilas hallitsee kymmenylityksen 

 Oppilas ymmärtää yhteen- ja vähennyslaskun välisen yhteyden 

 Oppilas hallitsee lukujen suuruusvertailun 

 Oppilas osaa nimetä kappaleita ja tasokuvioita 

 Oppilas hahmottaa mittalukujen suuruutta 

 Oppilas hallitsee tasa- ja puolet tunnit 

 

2. luokka  

Tavoitteet 

 Innostuksen ja kiinnostuksen herättäminen ja ylläpitäminen matematiikkaa kohtaan 

 Myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittyminen 

 Asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja päätelmien tekeminen havaintojensa 

pohjalta 

 Päättelyn ja ratkaisun esittäminen toisille konkreettisin keinoin (välinein, piirroksin, 

suullisesti ja kirjallisesti ja tvt:tä hyödyntäen) 

 Päättely- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 

 Matemaattisten merkintöjen ja käsitteiden ymmärtäminen 

 Lukukäsitteen kehittyminen ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtäminen 

 Peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja ominaisuuksiin tutustuminen 

 Sujuvan peruslaskutaidon kehittäminen  

 Erilaisten päässälaskustrategioiden käyttäminen 

 Geometrisiin muotoihin tutustuminen ja niiden ominaisuuksien havainnoiminen 

 Mittaamisen periaatteen ymmärtäminen 

 Taulukoihin ja diagrammeihin tutustuminen 

 Vaiheittaisten toimintaohjeiden laatiminen ja ohjeen mukaan toimiminen 

 

Oppisisällöt 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ajattelun taidot - yhtäläisyyksien, erojen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen 

- vertailu, luokittelu, järjestykseen 

asettaminen 

- syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 
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- tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin - monilukutaito (L4) 

-tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Luvut ja 

laskutoimitukset 

- lukualue 0-100 

- yhteen- ja vähennyslaskutaitojen 

vahvistaminen 

- kymmenylitys ja -alitus 

- lukujen suuruusvertailu 

- lukujen ominaisuudet: parillisuus, 

monikerrat ja puolittaminen 

- kertolaskun käsite: kertotaulut 1-5 ja 10, 

kertolaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys 

- jakolasku: jakaminen yhtä suuriin 

ryhmiin 

- murtoluvun käsite 

- tutustuminen allekkain laskuun 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Geometria ja 

mittaaminen 

- kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen 

ja nimeäminen: kolmiot, nelikulmiot ja 

monikulmiot 

- mittaaminen: cm, m, g, kg, l, dl 

- kello: tasatunnit, puolet tunnit, yli ja 

vaille aika 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Tietojenkäsittely 

ja tilastot 

- yksinkertaiset taulukot ja diagrammit - ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen 

 Oppilas hallitsee yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 0-100 

 Oppilas hallitsee lukujen suuruusvertailun 

 Oppilas hallitsee kertotaulut 1-5 ja 10 

 Oppilas osaa nimetä kappaleita ja tasokuvioita 

 Oppilas osaa perusmitat (cm, m, g, kg, dl, l)  

 Oppilas hallitsee tasa- ja puolet tunnit, yli ja vaille ajat 
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13.4.5 Ympäristöoppi 

Vuosiluokkien 1.-2. kohdalla ympäristöopin tavoitteet ja keskeiset oppisisällöt on muotoiltu 

niin, että niiden opettaminen on mahdollista toteuttaa yhdysluokkaopetuksessa vuoro vuosina. 

Tavoitteena jokaisen vuosiluokan opetuksessa on tutustua paikallisiin, oppilaita lähellä oleviin 

asioihin, kuten lähiympäristöön, lähiympäristön kasveihin, lähiympäristön tyypillisiin eläimiin 

sekä vesistöihin ja niin edelleen sekä erityisesti niissä havaittaviin ilmiöihin, aina kun 

opetuksessa siihen mahdollisuus ilmenee.  

Monipuolisten opetusmenetelmien ja -välineiden käyttämisellä saadaan aikaan luonnollista 

eriyttämistä. Toiminnallisuuden korostaminen ja oppilaiden aktivoiminen tulee huomioida 

työtapoja sekä oppimisympäristöjä valittaessa. Opetuksessa tulee pyrkiä oppiaineiden 

integrointiin, mikäli se aiheen puitteissa on kulloinkin mahdollista.  

Vuosiluokkakokonaisuudessa 1-2 oppilaita tulee ohjata, opettaa ja totuttaa monipuolisten 

opiskelutapojen käyttämiseen. Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana on 

oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä omat kokemukset, kunkin hetkiseen kasvuun ja 

kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Tärkeää työtapojen ja 

oppimisympäristöjen valinnassa on niin ikään toiminnallisuus, elämyksellisyys, tarinat ja 

draama.  Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöiden tutkiminen tulisi tapahtua luonnollisissa 

tilanteissa ja ympäristöissä, on siis huomioitava pienten lasten konkreettisuus toiminnassa. 

Oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnassa, 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavien ilmiöiden, 

teemojen tai ajankohtaisten ongelmien parissa. Monipuolinen lähiympäristön ja -luonnon 

käyttäminen, rakennettuun ympäristöön sekä erilaisiin yhteisöihin tutustuminen. Yhteistyö 

opetuksessa paikallisesti esimerkiksi lähellä sijaitsevien museoiden, yritysten, luonto- ja 

tiedekeskusten kanssa mahdollisuuksien mukaan.  

Eriyttämistä tukee vaihtelevien ja monipuolisten työtapojen sekä oppimisympäristöjen käyttö, 

toiminnallisuus ja konkreettisuuden korostaminen. Yhdessä toimiminen tukee erilaisten 

vahvuuksien hyödyntämistä. Opettajana tulee myös muistaa luoda oppilaille onnistumisen 

kokemuksia ja vahvistaa jokaisen minäkuvaa tällä tavalla ympäristöopissa. Jokaiselle 

oppilaalle tulee suoda aikaa syventymiseen, pohtimiseen ja rauhoittumiseen tarpeen mukaan.  

Tavoitteet 

T1, T2 innostuminen ympäristöopin oppimisesta 

T3 ympäristöherkkyyden kehittyminen ja oppiminen toimimaan kestävällä tavalla 

T4, T5 ihmetteleminen, kyseleminen ja pohtiminen pienten tutkimusten ja muun toiminnan 

kautta 

T6 havaintojen tekeminen ja kokeileminen eri aisteja ja erilaisia tutkimusvälineitä käyttäen 

T7 eliöiden, elinympäristöjen, ilmiöiden, materiaalien ja tilanteiden kuvaileminen, 

vertaileminen ja luokitteleminen sekä niiden nimeäminen 

T8 turvallinen toimiminen sekä annettujen ohjeiden noudattaminen 

T9, T10 ryhmässä toimimisen taitojen ja tunnetaitojen harjoitteleminen, itsearvostuksen ja 

toisten arvostamisen vahvistuminen 

T11 monipuolinen tutustuminen arjen teknologiaan ja tieto- ja viestintäteknologian 

hyödyntäminen 

T12 ympäristön ja ihmisen toiminnan jäsentäminen 

T13 yksinkertaisten kuvien, mallien ja karttojen ymmärtäminen 

T14 tuloksien esitteleminen eri tavoin, rohkaistuminen itseilmaisuun ja omien näkemysten 

perustelemiseen 
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T15 kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevien tekijöiden oppiminen sekä elämän 

perusedellytysten ymmärtäminen 

 

1. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Kasvu ja kehitys - ihmisen kehon osat 

- elintoiminnot 

- oman ikäkauden kasvu ja 

kehitys 

- elämänkulku 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

S2 Kotona ja koulussa 

toimiminen 

- turvallinen toimiminen 

lähiympäristössä ja liikenteessä 

- yhteistyötaidot ja erilainen 

ryhmissä toimiminen 

- käyttäytymistavat 

- fyysinen koskemattomuus, 

kiusaaminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

S3 Lähiympäristön ja sen 

muutosten havainnointi 

- yleisimmät eliölajit ja niiden 

elinympäristöt 

- luonnon havainnointi: 

vuodenajat, kuukaudet, 

vuorokauden ajat, sää 

- pihakartan laatimisen 

harjoitteleminen ja kartan 

idean ymmärtäminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

tulevaisuus 

S4 Tutkiminen ja 

kokeileminen 

- ongelmaratkaisu- 

tutkimustehtävät, jotka liittyvät 

arjen ilmiöihin sekä ihmiseen 

ja ihmisen toimintaan 

- pienimuotoiset kokeet ja 

tutkimukset lähiympäristössä 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen 

S5 Elämän perusedellytykset  - ravinto, vesi 

- hyvä mieli ja ilo arjessa 

- huolenpito 

- arjen terveystottumukset 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

S6 Kestävä elämäntapa - omat ja yhteiset tavarat ja 

niistä huolehtiminen 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen  

 

2. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Kasvu ja kehitys - tunnetaidot 

- mielen hyvinvoinnin 

edistäminen 

- itsensä ja muiden 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 
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arvostaminen 

 

tulevaisuuden rakentaminen 

S2 Kotona ja koulussa 

toimiminen 

- arjen pienet itsehoitotaidot 

- avun hakeminen 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

 

S3 Lähiympäristön ja sen 

muutosten havainnointi 

- kartan laatiminen 

lähiympäristöstä ja sen 

ymmärtäminen 

- rakennettu ympäristö ja sen 

kohteet ja niiden tunnistaminen 

 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen 

L7Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

S4 Tutkiminen ja kokeileminen - ongelmaratkaisu- 

tutkimustehtävät, jotka liittyvät 

luontoon, rakennettuun 

ympäristöön, ja teknologiaan 

- pienimuotoiset kokeet ja 

tutkimukset lähiympäristössä 

- liikkeen havainnointi ja syyt 

liikkeen muutokseen 

- kasvien kasvattaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen 

 

S5 Elämän perusedellytykset  - ravinnontuotanto 

- juomavesi ja sen alkuperä 

- ilma, lämpö 

- arjen terveystottumuksiin 

liittyvien taitojen 

harjoitteleminen 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

S6 Kestävä elämäntapa - kestävän kehityksen eri osa-

alueet: muun muassa 

kierrättäminen, jätteiden 

lajitteleminen 

- omaan kotiseutuun 

tutustuminen ja sen 

merkityksen tiedostaminen 

- omien tekojen merkitys 

itselle, muille ihmisille ja 

omalle lähiympäristölle 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

L6 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

 

Arviointi 

Arviointi ympäristöopin opetuksessa vuosiluokilla 1.-2. voidaan toteuttaa esimerkiksi jakamalla 

opetettavat asiat kokonaisuuksiksi, joille asetetaan omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa. Arviointi 

toteutetaan niin työskentelyn aikana kuin sen jälkeen. Arvioitavana voi olla oppilaan kirjoitettu teksti, 

mutta myös toiminta ja muu itsensä ilmaiseminen sekä opetettavan kokonaisuuden aikana ja jälkeen. 

Tärkeää arvioinnissa on tarjota oppilaille mahdollisuus monipuoliseen oppimisensa ilmaisemiseen. 
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13.4.6 Uskonto 

Tavoitteet 

Oppilas oppii:  

- mielenkiinto uskonnon opiskeluun herää ja tutustuu oman perheen uskonnolliseen ja 

katsomukselliseen taustaan 

- uskonnon käsitteet, kertomukset ja symbolit 

- uskonnon vuodenkierron, juhlat ja tavat 

- eri uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin lähiympäristössään 

- tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitä 

- toimimaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia, mielipiteitä, 

vakaumusta ja ihmisoikeuksia 

- eettiseen pohdintaan ja hahmottamaan vastuuta itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja 

luonnosta 

- harjoittelemaan omien mielipiteiden esittämistä, erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja 

ymmärtämistä 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Suhde omaan 

uskontoon 

Oma kirkko, uskonnolliset juhlat 

perheessä ja kirkkovuodessa (joulu, 

pääsiäinen), Uuden ja Vanhan 

Testamentin keskeisiä kertomuksia 

L1, L2  

Hyvä elämä Ystävyys ja yhteiselo, anteeksi 

pyytäminen ja antaminen, omatunto 

L1, L2, L3, L7 

Uskontojen 

maailma 

Mahdollisuuksien mukaan 

lähiympäristössä esiintyviin 

vieraisiin uskontoihin tutustuminen 

L1, L2, L7 
 

 

Arviointi 

Keskeisiä arvioiden ja palautteen antamisia uskonnossa ovat: 

- oppilas edistyy tunnistamaan lähiympäristön katsomuksellisia ilmiöitä 

- oppilas edistyy ryhmässä toimimisen taidoissa 

- oppilas edistyy ajatusten ilmaisemissa ja toisten kuuntelemissa 

 

13.4.7 Elämänkatsomustieto 

1. luokka 

Tavoitteet 

- kehittää oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 

- kehittää oppilaan oppimisen taitoja 

- rohkaista oppilasta kertomaan kokemuksistaan sekä ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan 

- ohjata oppilasta kuuntelemaan muiden ajatuksia ja mielipiteitä  ja arvostamaan niitä 

- edistää oppilaan taitoa esittää kysymyksiä ja perustella väitteensä 

- ohjata oppilasta tunnistamaan tapahtumien syy-seuraussuhteita sekä niiden eettisiä 

ulottuvuuksia 

- rohkaista oppilasta pohtimaan hyvän, oikean ja väärän merkityksiä 

- opastaa oppilasta tutustumaan lähiympäristön tapakulttuureihin 

- ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita 

- ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa lähiympäristöään ja luontoa 
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- tukea oppilaan terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumista  

 

Osa-alue Sisältö 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvaminen hyvään elämään S1 

 

Harjoitellaan keskustelutaitoja 

opettelemalla kuuntelemaan toisia 

kunnioittavasti. 

 

Harjoitellaan selkeää itseilmaisua. 

 

Pohditaan hyvän, oikea ja väärän 

merkityksiä sekä niiden erottamista. 

 

Tutkitaan ystävyyden merkitystä. 

 

 

L1 ,L2 ,L4, L7 

 

L1, L2, L7 

 

L1, L2, L3, L4, 

L7  

 

L2, L3, L7 

Erilaisia elämäntapoja S2 

 

Pohditaan erilaisia tapoja elää ja 

ajatella. 

 

Tutkitaan erilaisia elämäntapoja 

liittyen erityisesti oppilaan 

kotitaustaan. 

L1, L2, L3, L4, 

L7 

 

L1, L2, L3, L4, 

L7 

Yhteiselämän perusteita S3 

 

Pohditaan yhteisten sääntöjen 

merkitystä. 

Pohditaan luottamuksen, rehellisyyden 

ja reiluuden merkityksiä oppilaan 

arkielämään liittyvissä tilanteissa. 

 

L1, L2, L3, L7 

 

L1, L2, L3, L4, 

L7 

Luonto ja kestävä tulevaisuus 

S4 

 

Tutkitaan oppilaan omaa 

lähiympäristöä ja pohditaan oppilaan 

omien valintojen ja toiminnan 

vaikutusta siihen. 

Perehdytään kertomuksiin maailman 

synnystä. 

 

L1, L3, L4, L5, 

L7 

 

L1, L2, L4, L5, 

L7 

 

Arviointi 

- oppilas kykenee ilmaisemaan ajatuksiaan ja kertomaan kokemuksistaan 

- oppilas osaa kuunnella toisten mielipiteitä ja arvostaa niitä 

- oppilas osaa esittää kysymyksiä sekä perustella väitteensä 

- oppilas ymmärtää oikean ja väärän merkityksen toiminnoissaan 

- oppilas ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen 

 

2. luokka 

Tavoitteet 

- kehittää oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 

- kehittää oppilaan oppimisen taitoja 

- rohkaista oppilasta kertomaan kokemuksistaan sekä ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan 

- ohjata oppilasta kuuntelemaan muiden ajatuksia ja mielipiteitä  ja arvostamaan niitä 

- edistää oppilaan taitoa esittää kysymyksiä ja perustella väitteensä 

- ohjata oppilasta tunnistamaan tapahtumien syy-seuraussuhteita sekä niiden eettisiä 

ulottuvuuksia 
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- rohkaista oppilasta pohtimaan hyvän, oikean ja väärän merkityksiä 

- opastaa oppilasta tutustumaan lähiympäristön tapakulttuureihin 

- ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita 

- ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa lähiympäristöään ja luontoa 

- tukea oppilaan terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumista    

 

Osa-alue Sisältö 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvaminen hyvään elämään 

S1  

 

 

Harjoitellaan keskustelutaitoja 

opettelemalla kuuntelemaan toisia 

kunnioittavasti.  

Harjoitellaan selkeää itseilmaisua. 

Pohditaan hyvän, oikea ja väärän 

merkityksiä sekä niiden erottamista. 

Pohditaan ihmisen hyvyyttä. 

Tutkitaan ystävyyden merkitystä.  

(Kultainen sääntö) 

 

L1, L2, L4, L7 

 

L1, L2, L7 

 

L1, L2, L3, L4, 

L7 

 

L2, L3, L7 

Erilaiset elämäntavat S2 

 

Pohditaan erilaisia tapoja elää ja ajatella. 

P                   “                  

                 ?” 

Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen 

erityisesti oppilaan omaan 

kulttuuritaustaan. 

L1, L2, L3, L4, 

L7 

L1, L2, L7 

 

L1, L2, L3, L4, 

L7 

Yhteiselämän perusteita S3 

 

Perehdytään ihmisten yhteiselämän 

perusteisiin tutkimalla säännön, 

luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden 

merkitystä erilaisissa oppilaan arkipäivän 

tilanteissa ja ympäristöissä. 

Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin 

ja lasten asemaan erilaisissa yhteisöissä 

(YK:n lapsen oikeuksien julistus).  

 

 

L1, L2, L3, L4, 

L7 

 

 

L1, L2, L3, L7 

 

Luonto ja kestävä tulevaisuus 

S4 

 

 

Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja 

maapallolla ja pohditaan samalla elämän 

rajallisuutta. 

(Elämä! Synty ja kehitys:Minelli 

maapallon erilaiset elinolosuhteet) 

Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä 

ja tarkastellaan omien valintojen ja 

toiminnan vaikutusta siihen. 

( kierrätys, lajittelu) 

Etsitään luontoon liittyviä 

merkityksellisiä kokemuksia. 

 

L1, L2, L3, L4, 

L5, L7 

 

 

L1, L3, L4, L5, 

L7 

 

 

L1,L3, L5, L7  

 

Arviointi 

- oppilas kykenee toimimaan ryhmän jäsenenä ja ottaa toiset huomioon 

- oppilas osaa esittää kysymyksiä sekä perustella väitteensä 

- oppilas osaa kuunnella toisten mielipiteitä ja arvostaa niitä 

- oppilas ymmärtää oikean ja väärän merkityksen toiminnoissaan 

- oppilas ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen 
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- oppilas ymmärtää ystävyyden merkityksen 

- oppilas ymmärtää luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksen  

- oppilas tietää alustavasti lapsen oikeudet 

- oppilas ymmärtää, että lapsilla on erilaisia kulttuuritaustoja 

- oppilas ymmärtää omien valintojen vaikutuksen luontoon ja kestävään tulevaisuuteen 

 

13.4.8 Musiikki 

Tavoitteet Sisältö Painotus/ Paikallisuus 

Ohjata oppilasta toimimaan 

musiikillisen ryhmän 

jäsenenä oppilaan 

myönteistä minäkuvaa 

rakentaen 

S1-S4 

L2, L7 

- yhteislaulu, kaanonlaulu 

- esiintymiskokemuksia 

mahdollisuuksien mukaan  

Ohjata oppilasta luontevaan 

äänenkäyttöön sekä 

laulamaan ja soittamaan 

ryhmän jäsenenä 

S1-S4 

L1, L2, L4 

- lorut, lastenlaulut, kaanonlaulu, 

kehorytmit 

- käytössä olevien 

rytmisoittimien 

tarkoituksenmukainen käyttö 

- 1-2- äänisiä säestyksiä esim. 

laattasoittimilla (2. lk) 

- mahdollisesti nokkahuilun tms. 

melodiasoittimen alkeet (2. lk) 

Kannustaa oppilasta 

kokemaan ja hahmottamaan 

ääniympäristöä, ääntä, 

musiikkia ja 

musiikkikäsitteitä liikkuen 

ja kuunnellen 

 

 

 

 

Auttaa oppilasta 

ymmärtämään musiikin 

merkintätapojen 

perusperiaatteita 

musisoinnin yhteydessä 

S1-S4 

L1, L4 

- leikkejä, pelejä, 

musiikkiliikuntaa ja 

draamaharjoituksia 

- kuuntelutaito: lastenmusiikki ja 

klassista musiikkia 

- yhteistyötä mahdollisuuksien 

mukaan eskareitten, 

lastenohjaajaopiskelijoiden yms. 

kanssa 

- perussykkeen kokeminen, tasa- 

ja kolmijakoisuus, marssi ja 

valssi (1. lk) 

- rytmit: taa, titi ja tauko (2. lk) 

- rytmisoittimet: dynamiikkaa 

hiljaa ja voimakkaasti (1. lk); 

hiljentyen ja voimistuen (2. lk) 

- peruskäsitteiden (esim. nuotit ja 

soinnut) hahmottaminen 

- nuotin osat ja nuotin 

piirtäminen (2. lk) 

Antaa tilaa oppilaiden 

omille musiikillisille 

ideoille ja improvisoinnille 

sekä ohjaa heitä 

suunnittelemaan ja 

toteuttamaan pienimuotoisia 

S1-S4 

L5, L6 

- omaan ilmaisuun ja 

keksimiseen rohkaiseminen 

- omat pienet kappaleet ja 

improvisointi 

(teknologian hyväksikäyttö) 

- konserteissa ja luokkatilanteissa 
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sävellyksiä tai muita 

kokonaisuuksia käyttäen 

äänellisiä, liikunnallisia, 

kuvallisia, teknologisia tai 

muita ilmaisukeinoja 

tilankäytön, akustiikan ja 

vahvistimien käytön 

huomioiminen 

 

Innostaa oppilasta 

tutustumaan musiikilliseen 

kulttuuriperintöönsä 

leikkien, laulaen ja liikkuen 

sekä nauttimaan musiikin 

esteettisestä, kulttuurisesta 

ja historiallisesta 

monimuotoisuudesta 

S1-S4 

L2, L4 

- laululeikkejä, kansanlauluja, 

perinneleikkejä ja -loruja, lauluja 

eri maista, vuodenaika- ja 

            , ”              ” 

lauluja (klassinen musiikki: 

”S b                          

S b       ”) 

- paikallisten lauluntekijöiden 

lauluja (esim. Lassen laulut) 

- musiikkialan ammattilaisten 

               ”             ” 

vierailuja 

- oppilasesiintymiset ovat 

paikallisen kulttuuritoiminnan 

kehittämistä 

Ohjata oppilasta toimimaan 

vastuullisesti musisoinnissa 

S1-S4 

L7 

- soittimien ja oman äänen 

tarkoituksenmukainen käyttö 

- kuulosta ja musisointi- sekä 

ääniympäristöstä huolehtiminen 

- musiikkilaitteiden 

ylläpitäminen ja korjaus 

Tarjota oppilaille 

kokemuksia tavoitteiden 

asettamisen ja yhteisen 

harjoittelun merkityksestä 

musiikin oppimisessa 

S1-S4 

L1 

-esiintyminen (yleisöpalaute) ja 

yhteismusisointi (oma 

tekeminen) antavat oppilaalle 

vuorovaikutuskokemuksia 

- musiikkitilaisuuksien 

suunnittelu 

- yhteistyötä muiden luokkien ja 

vanhempien kanssa 

mahdollisuuksien mukaan 

- musiikki itsessään auttaa 

aivojen kehittymisessä 

 

Sisältöalueet 

S1 Miten musiikissa toimitaan 

ryhmän jäsenenä toimiminen 

myönteisen yhteishengen luominen 

ilmaisu, keksiminen, hengitys, äänenkäyttö, laulaminen, soittimien ja laitteiden 

tarkoituksenmukainen käsittely 

 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

peruskäsitteiden (taso, kesto, voima, väri) hahmottaminen 

osaamisen kehittyessä rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia, muoto 

 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 
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arjen eri ääniympäristöt 

musiikin merkitys omissa yhteisöissä 

 

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto 

laulut, leikit, lorut, liikunta, soitto- ja kuuntelutehtävät, luova toiminta (huomioiden ikä ja 

koulun toimintakulttuuri) 

oma kulttuuri ja kulttuuriperintö huomioon 

lastenmusiikki, oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet 

 

Kokonaisopetusajatuksia: 

Matematiikka: numerot, kellonajat 

Äidinkieli: kuukaudet, juhlat 

Ympäristöoppi: hyönteiset, kalat, eläimet, planeetat 

 

Arviointi 

Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. 

Erityistä huomiota kiinnitetään: 

 musisointitaitojen kehittymiseen 

 yhteismusisointitaitojen kehittymiseen 

 käsitteellisen ajattelun kehittymiseen 

 

Sanallinen arviointi. 

Antaessaan musiikin sanallista arviota opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 

 

13.4.9 Kuvataide 

1.luokka 

Tavoitteet 

-lapselle syntyy myönteinen suhde kuvataiteeseen 

-oppii ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja 

-tutustuu eri tekniikoihin ja materiaaleihin ja kokeilee niitä luovasti ja leikinomaisesti 

-kuvallinen ajattelu, mielikuvitus ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät 

-oppii kuvalliseen työskentelyyn yksin sekä yhdessä toisten kanssa  

-tutustuu taiteeseen ja omaan kulttuuriympäristöönsä moniaistisesti 

-oppii tarkastelemaan ja arvioimaan omia ja toisten töitä 

-oppii tarkastelemaan ja arvioimaan käyttämäänsä mediaa 

-oppii huolehtimaan työvälineistään 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-al. 

osaam. 

Esimerkkejä 

Visuaalinen 

havaitsemine

n ja ajattelu 

-omaan kotiympäristöön tutustuminen 

-taiteen havainnointi ja siihen 

tutustuminen kuvien tekemisen kautta 

    -taidekäsitteiden alkeita 

-omien ja toisten töiden arvostaminen 

L1-L6 -kodin ja koulun 

ympäristö, oma huone,  

-majan rakentaminen 

-taidenäyttelyt ja 

yksittäiset taideteokset 
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-omat taidenäyttelyt 

Kuvallinen 

tuottaminen 

-Erilaisia tekniikoihin ja materiaaleihin 

tutustuminen: 

   -erilaisten piirtimien käyttö  

   -maalaaminen eri tekniikoilla  

   -grafiikan erilaisiin tekniikoihin ja 

työvaiheisiin tutustuminen  

   -rakentelu ja muovailu  erilaisilla 

materiaaleilla 

-työvälineiden oikeanlainen käyttö 

-kuvan tuottaminen TVT:lla  

 

-väri-ilmaisu erilaisin välinein ja 

materiaalein 

-välineiden ja materiaalien käytössä 

mukana mielikuvituksellisuus ja 

leikinomaisuus 

L1-L7 -lyijykynä, hiili, värikynät, 

vahaliidut 

-vesivärit, peitevärit, 

pastelliliidut, 

sekatekniikka, kollaasi 

-leimasin- ja kohopainanta, 

monotypia, kasvipainanta 

-savi, paperimassa, puu, 

rautalanka, lumi, hiekka, 

kivi, 

muovailuvaha 

-valokuva, video 

-erilaisten tilojen (sisä-

/ulkotila) tutkiminen ja 

kuvaaminen sekä 

rakentaminen 

-viiva, rytmi, liike 

-värioppiin tutustuminen 

Visuaalisen 

kulttuurin 

tulkinta 

-erilaisten kuvien tarkastelu ja niistä 

keskustelu  

-kuvien tekeminen omaan 

kulttuuriympäristöön pohjautuen 

(luonto, rakennettu ympäristö, taide, 

paikallinen historia) 

L1-L7 -taidekuva, valokuva, 

kuvituskuva, elokuva, 

mainoskuva, sarjakuva ja 

uutiskuva 

 

Esteettinen, 

ekologinen 

ja eettinen 

arvottaminen 

-rakennetun ja luonnonympäristön 

erottaminen, lähiympäristön tarkastelu 

-kestävän kehityksestä keskustelu ja 

kuvien tekeminen siihen pohjautuen  

-työvälineistä ja työympäristöstä 

huolehtiminen 

L1-L4, 

L6, L7 

-kierrätysmateriaalit, 

romutavara, 

luonnonmateriaalit,  

-luonto taiteen innoittajana 

 

Arviointi 

Arviointi on kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaan yksilöllisyyden huomioivaa 

Arvioinnilla tuetaan oppilasta kehittymään kuvan tuottamisessa, tulkinnassa, taiteen ja 

kulttuuriympäristön tuntemisessa, työskentelytaidoissa sekä itsearvioinnissa 

Rohkaistaan itseilmaisuun ja omien ja toisten töiden arvostamiseen 

Arviointi on monipuolista  

 

Oppilas osaa havainnoida ympäristöä ja käyttää havaintojaan kuvien tekemisessä 

- tuntee perustekniikoita ja erilaisia materiaaleja 

- -tunnistaa kuvataiteen käsitteistöä 

 

2. luokka 

Tavoitteet 
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-vahvistaa myönteistä suhdetta kuvataiteeseen 

-syventää ilmaisussa tarvittavia tietoja ja taitoja 

-tutustuu edelleen uusiin tekniikoihin ja materiaaleihin ja kokeilee niitä luovasti ja 

leikinomaisesti 

-kuvallinen ilmaisu, mielikuvitus ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät edelleen 

-syventää tietojaan ja ymmärrystään taideteoksista 

-tarkastelee ja arvioi omia ja toisten töitä 

-tarkastelee ja arvioi käyttämäänsä mediaa 

 

Osa-alue 

 

Sisältö Laaja-al.  

osaam. 

Esimerkkejä 

Visuaalinen 

havaitseminen 

ja ajattelu 

-havainnoi omaa lähiympäristöään 

moniaistisesti 

-keskustelee havainnoistaan ja 

ajatuksistaan  

-toden ja fiktion erottaminen 

-ilmaisee havaintojaan  ja ajatuksiaan 

kuvia tuottamalla 

   -taidekäsitteistön alkeita 

-harjaantuu arvostamaan omia ja 

toisten töitä  

-oppii antamaan ja vastaanottamaan 

palautetta  

L1-L6 -kotiseutu 

-taidenäyttelyt  

-lähialueen taiteilijat 

-omat taidenäyttelyt 

Kuvallinen 

tuottaminen 

-harjoittelee erilaisten materiaalien 

käyttöä,  tekniikoita ja monipuolisia 

ilmaisutapoja: 

   - erilaisten piirtimien käyttö  

   - maalaaminen eri tekniikoilla  

   - grafiikan erilaisiin tekniikoihin ja 

työvaiheisiin tutustuminen  

   - rakentelu ja muovailu erilaisilla 

materiaaleilla 

-työvälineiden oikeanlainen käyttö 

-kuvan tuottaminen TVT:lla 

-väri-ilmaisu erilaisin välinein ja 

materiaalein 

-kuvallisessa tuottamisessa mukana 

mielikuvituksellisuus ja 

leikinomaisuus 

 -lyijykynä, hiili, 

värikynät, erilaiset liidut 

-vesivärit, peitevärit, -

sekatekniikka, kollaasi 

-leimasin- ja 

kohopainanta, 

monotypia, 

kasvipainanta 

-savi, paperimassa, puu, 

rautalanka, lumi, 

muovailuvaha, itse 

tehdyt massat 

-valokuva, video 

-erilaisten tilojen (sisä-

/ulkotila) tutkiminen ja 

kuvaaminen sekä 

rakentaminen 

-viiva, rytmi, liike 

-värioppiin tutustuminen 

Visuaalisen 

kulttuurin 

tulkinta 

-tarkastelee ja keskustelee erilaisista 

kuvatyypeistä 

-tuottaa kuvia näiden pohjalta 

-kuvien tekeminen omaan 

kulttuuriympäristöön pohjautuen 

(luonto, rakennettu ympäristö, taide, 

paikallinen historia) 

 -taidekuva, valokuva, 

kuvituskuva, elokuva, 

mainoskuva, sarjakuva 

ja uutiskuva 



142 

-harjoittelee kuvanlukutaitoa 

Esteettinen, 

ekologinen ja 

eettinen 

arvottaminen 

-tutustuu lähiympäristön 

kulttuuriperintöön, kulttuurien 

kuvailmaisutapoihin ja niissä 

ilmeneviin arvoihin 

-keskustelu kestävästä kehityksestä ja 

kuvien tekeminen siihen pohjautuen  

-työvälineistä ja työympäristöstä 

huolehtiminen 

L2-L6, 

L7 

-kierrätysmateriaalit, 

romutavara, 

luonnonmateriaalit,  

 

Arviointi 

Arviointi on kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaan yksilöllisyyden huomioivaa 

Arvioinnilla tuetaan oppilasta kehittymään kuvan tuottamisessa, tulkinnassa, taiteen ja 

kulttuuriympäristön tuntemisessa, työskentelytaidoissa sekä itsearvioinnissa 

Rohkaistaan itseilmaisuun ja omien ja toisten töiden arvostamiseen 

Arviointi on monipuolista  

 

Oppilas  

- osaa havainnoida ympäristöä ja osaa sanallistaa näkemäänsä sekä käyttää havaintojaan 

kuvien tekemisessä 

- osaa käyttää perustekniikoita ja erilaisia materiaaleja 

- tuntee kuvallisen vaikuttamisen keinoja 

- tuntee kuvataiteen käsitteistöä 

 

13.4.10 Käsityö 

1. luokka 
Tavoitteet 

•                                        ,                             

•                            (        ,        ,            ,                      )            

•       alla on aktiivinen rooli käsityöprosessissa, vaikka alkuopetuksessa opettajan rooli 

suunnittelutaitojen ja valmistuksen ohjauksessa on merkittävä 

•                                                                                              

•              ittelee käyttämään työvälineitä ja työtiloja oikein ja turvallisesti 

•                                                                           

•                                                                             

 

Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ideointi: Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia 

tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja 

luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia 

visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. Harjoitellaan 

kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan 

liikettä ja tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja 

suojautumista käsityön avulla. 

Kokeilu: Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen 

- havaintojen tekeminen (L1) 

- ihmettely ja oivaltaminen (L1) 

- ideoiden tuottaminen ja 

jakaminen (L1) 

- työn suunnittelu ja tavoitteiden 

asettaminen (L1) 

- työskentelyn arviointi (L1) 

- työn tulosten esittäminen (L1) 
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materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön 

tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten 

esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja 

kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään 

tuotetta tai teosta eteenpäin. 

Suunnittelu: Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin 

mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen kuvailun 

taitoja. 

Tekeminen: Valmistetaan omien tai yhteisöllisten 

suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. 

Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla 

leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään 

materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Dokumentointi: Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön 

tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin 

osana. 

Arviointi: Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja 

vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan 

palautetta toisille oppilaille. 

Sisällöt valitaan siten että kokonaisen käsityön prosessi 

toteutuu ja erilaiset materiaalit ja työtavat tulevat tutuiksi. 

Työskennellään yhteisten ilmiöiden parissa useiden 

oppiaineiden kanssa. 

Keskeisistä perustekniikoista esim. 

- ompelu: käsinompelun alkeet, mm. erilaisia pistoja kuten 

etu-, laaka- ja pykäpisto 

- yksinkertaisen kaavan tekeminen ja käyttäminen 

- virkkaaminen: sormivirkkaus, ketjusilmukka 

- muut lankatyöt: tupsun ja nyörin tekeminen, pujottelu 

- kankaanpainanta: leimasinpainanta, sabluunan 

käyttäminen 

- huovutus 

- tekninen työ: naulaaminen, sahaaminen, viilaaminen, 

hiominen, mittaaminen, suorakulman käyttö, kairaaminen 

- yhdessä tekeminen (L1) 

- motoriikka (L1) 

- oppimisen ilo (L1) 

- itsensä ilmaiseminen (L2) 

- käden taitojen kehittymisestä 

nauttiminen (L2)  

- perinteet ja tavat (L2) 

- myönteinen vuorovaikutus (L2) 

- vastuun kantaminen omasta ja 

yhteisestä työstä (L3) 

- turvallinen liikkuminen sekä 

turva- ja suojavälineiden käyttö 

(L3) 

- laitteiden turvallinen käyttö (L3) 

- arjen teknologia (L3) 

- kulutustottumukset (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tiedon tuottaminen ja 

esittäminen (L4) 

- tiedon hankkiminen erilaisten 

välineiden avulla (L4) 

- tieto- ja viestintäteknologia (L5) 

- pitkäjänteinen työskentely (L6) 

- työn loppuunsaattaminen (L6) 

- yrittäjyys ja työelämäntaidot 

(L6) 

- päätöksentekoon osallistuminen 

(L7) 

- kestävä tulevaisuus (L7) 

 

Arviointi 

Arvioinnissa pääpaino on myönteisellä palautteella ja kannustamisella sekä työskentelyn aikana 

että prosessin lopussa. Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin, jonka eri vaiheita 

dokumentoidaan. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja suorittamaan 

vertaisarviointia. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat 

edistyminen työskentelyn sujuvuudessa 

edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa 

edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa ja 

edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa. 

 

2. luokka 

Tavoitteet 
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•                                        ,                             

•                            (        ,        ,  uunnittelu, tekeminen ja esittely) on tärkein 

• oppilaalla on aktiivinen rooli käsityöprosessissa, vaikka alkuopetuksessa opettajan rooli 

suunnittelutaitojen ja valmistuksen ohjauksessa on merkittävä 

•                                                       ja tekniikoita sekä kokeilee laitteita 

•                                                                                   

•                                                                           

•                                                        omista lähtökohdista 

 

Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ideointi: Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia 

tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua 

ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia 

visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. Harjoitellaan 

kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan 

liikettä ja tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja 

suojautumista käsityön avulla. 

Kokeilu: Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen 

materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön 

tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten 

esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja 

kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään 

tuotetta tai teosta eteenpäin. 

Suunnittelu: Työskennellään kokonaisen 

käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja 

tuotteen kuvailun taitoja. 

Tekeminen: Valmistetaan omien tai yhteisöllisten 

suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. 

Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla 

leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään 

materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Dokumentointi: Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön 

tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin 

osana. 

Arviointi: Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja 

vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan 

palautetta toisille oppilaille. 

Sisällöt valitaan siten että kokonaisen käsityön prosessi 

toteutuu ja erilaiset materiaalit ja työtavat tulevat tutuiksi. 

Työskennellään yhteisten ilmiöiden parissa useiden 

oppiaineiden kanssa. 

Keskeisistä perustekniikoista esim. 

- ompelu: käsinompelun alkeet, mm. erilaisia pistoja 

kuten etu-, laaka- ja pykäpisto 

- yksinkertaisen kaavan tekeminen ja käyttäminen 

- virkkaaminen: sormivirkkaus, ketjusilmukka 

- muut lankatyöt: tupsun ja nyörin tekeminen, pujottelu 

- kankaanpainanta: leimasinpainanta, sabluunan 

käyttäminen 

- havaintojen tekeminen (L1) 

- ihmettely ja oivaltaminen (L1) 

- ideoiden tuottaminen ja 

jakaminen (L1) 

- työn suunnittelu ja tavoitteiden 

asettaminen (L1) 

- työskentelyn arviointi (L1) 

- työn tulosten esittäminen (L1) 

- yhdessä tekeminen (L1) 

- motoriikka (L1) 

- oppimisen ilo (L1) 

- itsensä ilmaiseminen (L2) 

- käden taitojen kehittymisestä 

nauttiminen (L2)  

- perinteet ja tavat (L2) 

- myönteinen vuorovaikutus (L2) 

- vastuun kantaminen omasta ja 

yhteisestä työstä (L3) 

- turvallinen liikkuminen sekä 

turva- ja suojavälineiden käyttö 

(L3) 

- laitteiden turvallinen käyttö (L3) 

- arjen teknologia (L3) 

- kulutustottumukset (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tiedon tuottaminen ja 

esittäminen (L4) 

- tiedon hankkiminen erilaisten 

välineiden avulla (L4) 

- tieto- ja viestintäteknologia (L5) 

- pitkäjänteinen työskentely (L6) 

- työn loppuunsaattaminen (L6) 

- yrittäjyys ja työelämäntaidot 

(L6) 

- päätöksentekoon osallistuminen 

(L7) 

- kestävä tulevaisuus (L7) 
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- huovutus 

- tekninen työ: naulaaminen, sahaaminen, viilaaminen, 

hiominen, mittaaminen, suorakulman käyttö, 

kairaaminen 

 

Arviointi 

Arvioinnissa pääpaino on myönteisellä palautteella ja kannustamisella sekä työskentelyn 

aikana että prosessin lopussa. Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin, jonka eri 

vaiheita dokumentoidaan. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja suorittamaan 

vertaisarviointia. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat 

- edistyminen työskentelyn sujuvuudessa 

- edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa 

- edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa ja 

- edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa. 

 

13.4.11 Liikunta 

Tavoitteet 

Liikutaan yhdessä leikkien 

- kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen eri liikuntatehtävien avulla itsenäisesti ja yhdessä 

- motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen oppiminen turvallisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä… 

- tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan 

- myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja sen myötä myönteisen minäkäsityksen 

vahvistaminen ja tunnetaitojen kehittäminen 

- edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Motoriset perustaidot ja 

fyysinen toimintakyky 

- harjoitellaan tasapaino- ja 

liikkumistaitoja kiipeilyä, kierimistä, 

juoksuja ja hyppyjä 

- harjoitellaan välineenkäsittelytaitoja 

erilaisilla välineillä salissa, pihalla, 

luonnossa, lumella ja jäällä 

- harjaannutetaan kehonhahmotusta ja 

kehonhallintaa, ilmaisua ja rytmin 

mukaan liikkumista 

- vesiliikunta ja uinti 

- kehitetään kestävyyttä, voimaa, 

nopeutta ja liikkuvuutta 

Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

Monilukutaito (L4) 

Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Sosiaalinen 

toimintakyky 
 

yhteistyötä kehittäviä liikunnallisia 

sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä 

turvallisessa oppimisympäristössä 

Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

Työelämätaidot ja 
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yrittäjyys (L6) 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Psyykkinen 

toimintakyky 
 

 iloa,  virkistystä ja onnistumisia 

tuottavia leikkejä ja tehtäviä sekä 

mielikuvitusta rikastuttavaa toimintaa 

 

kohdata tuetusti emotionaalisesti 

vaihtelevia tilanteita leikeissä, 

kisailuissa tai peleissä 

Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 

 

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1-2 

Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen 

tarkoituksena on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. 

Rakentava ja kannustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. 

Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja 

edistymisestä. 

Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä 

tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan 

terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä 

havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearviointiin. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa 

ovat 

● edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä 

● edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa 

● edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa 

● edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa. 

 

13.4.12 Oppilaanohjaus 
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LUKU 14 OPETUS VUOSILUOKILLA 3-6 

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

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 

14.3 Paikallisesti päätettävät asiat 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

 miten tuetaan oppilaiden siirtymistä toiselta kolmannelle vuosiluokalle sekä 

kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle 

- toimintatavat siirtymävaiheessa 

- tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

 mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 3-6 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden 

kuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja 

miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään 

 mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 (perusteiden 

tavoitekuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset 

painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan 

vuosiluokilla 3-6 

 mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3, 4, 5 ja 6  

 mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, 

eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet 

vuosiluokilla 3-6. 

 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 

14.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 

3. luokka 

Tavoitteet 

- vuorovaikutustaitojen kartuttaminen (keskusteleminen ja kuunteleminen, mielipiteiden 

kertominen) 

- tiedonhankinta- ja TVT-taitojen harjoitteleminen ja erilaisten viestintävälineiden 

hyödyntäminen 

- ryhmässä toimiminen, parityöskentely sekä itsenäinen työskentely 

- kirjoitustaidon sujuvuus sekä käsin että näppäimistöllä 

- lukutaidon sujuvoituminen 

- erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja hyödyntämisen harjoittaminen 

- oikeinkirjoituksen kehittyminen 

- kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin tutustuminen 

- osallistuminen erilaisiin draama- ja ilmaisuharjoituksiin 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 
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Vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen  

 

- omien kokemusten, ajatusten ja 

mielipiteiden harjoittaminen 

- toisten  kuunteleminen ja 

huomioiminen eri 

viestintäympäristöissä 

- kohteliaisuus 

- eri ilmaisukeinojen harjoittelu 

-tutustuminen eri 

viestintävälineisiin 

- vuorovaikutus (L2) 

-ilmaisu, uteliaisuus (L1) 

- yhdessä muiden kanssa 

tekeminen ja oppiminen 

(L1) 

- arjen taidot (L3) 

- TVT-taitojen 

harjoittaminen (L5) 

-mielipide ja palaute (L1) 

- tavoitteellinen toimiminen 

(L3) 

-monilukutaito (L4) 

- osallistuminen ja 

vaikuttaminen(L7) 

Tekstien tulkitseminen - erilaisten lukustrategioiden 

harjoittaminen ja lukemisen 

sujuvoituminen (silmäilevä 

lukeminen) 

- kirjallisuudesta kiinnostuminen 

oman lukutaidon arvioiminen 

- käsite- ja ajatuskartta 

- kielellinen viestintä ja toisten 

huomioiminen 

- eri tekstilajeihin perehtyminen 

tietojen etsiminen erilaisista 

lähteistä (sisällysluettelo, 

hakusana) 

-hakusana hakukoneelta 

- monilukutaito (L4) 

- TVT-taitojen 

harjoittaminen (tietojen 

etsiminen ja kuvan 

liittäminen, tekstinkäsittely, 

tallentaminen, 

muokkaaminen,  

tulostaminen)(L5) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

-vastuullinen kielenkäyttö 

(L3) 

-mielipide (L1) 

Tekstien tuottaminen - tiedon  etsiminen internetistä ja 

tietokirjoista ja lyhyen tekstin 

kirjoittaminen 

- oikeinkirjoituksen perusasiat  

(lause, yhdyssanat, eris- ja 

yleisnimet, lopetusmerkit) 

- näppäintaitojen 

harjoitteleminen 

- oman tekstin tuottaminen käsin 

ja näppäimistöllä (kertovien ja 

kuvaavien), 

-tekstin elävöittäminen 

- otsikoinnin, kappalejaon 

harjoitteleminen 

-ajattelu, oppimaan 

oppiminen (L1) 

- mielikuvituksen  ja 

kekseliäisyyden käyttö (L1) 

- monilukutaito (L4) 

-TVT-taitojen 

harjoittaminen (L5) 

- luovuus (L1) 

- osallistuminen ja 

keskusteleminen, erilaiset 

työtavat (L7) 

- yhteistyötaitojen 

kehittäminen ja 

vastuunkantaminen omasta 

työstään (L6) 

Kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin ymmärtäminen 

-lasten ja nuorten kirjallisuuteen 

tutustuminen ja lukeminen 

(sadut, lorut, runot, sarjakuvat) 

- lukupiiri ja parilukeminen 

-juoni, henkilöt 

-tietotekstien lukeminen (kuva + 

teksti) 

- ajattelu, arviointi, 

mielipide (L1) 

- monilukutaito (L4) 

- TVT – taidot (L5) 

-tutustuminen omaan 

kulttuuriin ja kieleen (L2) 

- osallistuminen ja 
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-pikku-uutinen, mainokset 

-kirjaston käyttö ja luokitukseen 

tutustuminen 

- sanaluokista substantiivit, 

adjektiivit, numeraalit ja verbit 

vaikuttaminen, 

osallistuminen ja erilaiset 

työtavat (L7) 

- oman toiminnan arviointi, 

yhteistyötaidot (L6) 

 

Arviointi 

Arvioinnin kohteet: 
- oppiminen ( opinnoissa edistyminen ja osaamisen taso) 
- työskentely ( rakentava vuorovaikutus, vastuullisuus, suunnittelu tekeminen ja oman 
työn arviointi ) 
 -osaa keskustella, ilmaista ajatuksia, tunteita ja mielipiteitä sanallisesti tai muilla ilmaisun 
keinoilla  
- osaa kuunnella toisia 
- ottaa huomioon muiden näkökulmat  
- oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta 
- oppilas kirjoittaa ja lukee sujuvasti 
- tuntee kielen perusrakenteet ja oikeinkirjoituksen perusasioita 
- pystyy työskentelemään ryhmissä ja itsenäisesti 
- oppilas tuntee sanaluokat  
 

4. luokka 

Tavoitteet 

- vuorovaikutustaitojen, kuuntelemisen ja keskustelemisen kartuttaminen ja syventäminen 

- eri tekstiympäristöissä toimiminen 

- tiedonhankinta- ja tietojenkäsittelytaitojen monipuolistuminen, mediaan tutustuminen ja 

erilaisten viestintävälineiden käyttö (kuva, ääni, videot, kamera) 

- yhteistyötaitojen kartuttaminen 

- kirjoitustaidon sujuvuus sekä käsin että näppäimistöllä 

- sujuva lukutaito erilaisissa tekstiympäristöissä 

- sanavaraston kartuttaminen (sanat, kielikuvat, ja synonyymit) 

- luetun ymmärtämisen syveneminen 

- erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja hyödyntämisen kehittyminen 

- oikeinkirjoituksen vahvistaminen 

- sanaluokat ja verbin taipuminen persoonamuodoissa ja yksinäisaikamuodoissa 

- kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin kartuttaminen 

- media- ja kulttuuritarjontaan tutustuminen 

- suullinen ilmaiseminen erilaisissa viestintätilanteissa draama ja ilmaisuharjoituksin 

 

Oppisisällöt 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen  

  

- omien kokemusten, ajatusten ja 

mielipiteiden ilmaiseminen, 

jakaminen ja perusteleminen  

- palautteen antaminen ja saaminen 

eri viestintäympäristöissä 

- vuorovaikutus, 

oppimaan oppiminen 

(L1) 

-ilmaisu, uteliaisuus 

(L1,4) 
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- toisten  kuunteleminen ja 

huomioiminen eri viestintätilanteissa 

- kohteliaisuus 

- erilaisten viestintä- ja 

esitystilanteiden harjoittelua 

- tutustuminen eri viestintävälineisiin 

ja mediaan monipuolisesti 

 

- yhdessä muiden kanssa 

tekeminen ja oppiminen 

(L2) 

- arjen taitojen 

kartuttaminen (L3) 

- mielipiteen esittäminen 

(L1,2) 

- tavoitteellinen 

toimiminen (L7) 

- terve itsetunto (L3) 

-kestävä tulevaisuus (L7) 

Tekstien tulkitseminen - erilaisten lukustrategioiden 

harjoittaminen ja sujuva lukeminen  

- käsite- ja ajatuskartta 

- sanojen luokittelu (merkitys, muoto, 

kaikki sanaluokat) 

- verbien taipuminen persoona- ja 

yksinäismuodoissa 

- kielellinen viestintä ja toisten 

huomioiminen 

- eri tekstilajeihin perehtyminen, 

tietojen etsiminen erilaisista lähteistä 

- tiedonhaku tietoverkosta, tiedon 

luotettavuus 

- monilukutaito (L4) 

- TVT-taitojen 

harjoittaminen (L5) 

- vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

-vastuullinen 

kielenkäyttö (L1) 

-mielipide (L1) 

- tekstin tulkintataidot 

(L4) 

Tekstien tuottaminen - monimuotoisten tekstien 

kirjoittaminen omien kokemusten, 

havaintojen  ja toisten tekstien 

pohjalta 

- omien tekstien arviointi 

- tiedon  etsiminen internetistä ja 

tietokirjoista 

- oikeinkirjoituksen perusasiat         

(virke, lause, pää- ja sivulause, 

yhdyssanat, eris- ja yleisnimet, 

lopetusmerkit, pilkku  

konjunktiosivulauseen ja päälauseen 

välissä ja luettelossa  

- vuorosanaviiva 

-kappalejako, tekstin lihottaminen ja 

otsikointi 

- näppäintaitojen sujuvoituminen 

-pieniä suullisia esitelmiä 

- tietotekstien lukeminen ja 

kirjoittaminen (uutinen, 

esittelytekstejä esim. eläimistä) 

-ajattelu, oppimaan 

oppiminen (L1) 

- mielikuvituksen  ja 

kekseliäisyyden käyttö 

(L1) 

- tekstien elävöittäminen 

(L4) 

- monilukutaito (L4) 

-TVT-taitojen 

kartuttaminen (L5) 

- luovuus (L1) 

- osallistuminen (L7) 

-omien taitojen arviointi 

(L1) 

- vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

- yhteistyötaitojen 

kehittäminen ja oman 

toiminnan arviointi (L6)  

Kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin ymmärtäminen 

- sanojen erilaiset merkitykset  

-lasten ja nuorten kirjallisuuteen 

tutustuminen ja lukeminen (sadut, 

runot, sarjakuvat, kertomukset) 

-käsitteet: juoni, henkilöt, 

- ajattelu, suunnittelu 

(L1) 

- monilukutaito (L4) 

-TVT- taidot (L5) 

-luovuus, elämyksellisyys 
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tapahtumapaikka ja –aika  

- kaunokirjallisten tekstien lukeminen 

ja tuottaminen (sarjakuva, runo, 

kertomus, satu) 

-kirjaston käyttö ja luokitukseen 

tutustuminen 

- kansanperinteeseen tutustuminen 

(esim. Kalevala ja kansanrunot)  

- eri kulttuurien ja kielien 

arvostaminen 

- media – ja kulttuuritarjontaan 

tutustuminen (esim. kirjasto, elokuva, 

teatteri, museo) 

 

(L1) 

-tutustuminen omaan 

kulttuuritaustaan ja 

kieleen (L2) 

- ikäkaudelle 

tarkoitettuun 

mediakulttuurin ilmiöihin 

ja sisältöihin 

tutustuminen oppilaan 

arjessa (L2) 

- osallistuminen ja vai-

kuttaminen (L7) 

- omaehtoinen luke-

minen ja kirjaston moni-

puolinen käyttö (L4) 

 

Arviointi 

- osaa esittää mielipiteensä ja ajatuksiaan selkeästi eri viestintäympäristöissä 

- osaa lukea sujuvasti monimuotoisia tekstejä  

- kirjoittaa sujuvasti käsin ja näppäimistöllä 

- osaa tuottaa lyhyitä monimuotoisia  tekstejä 

- osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin  

- hallitsee kirjoitetun kielen perusrakenteet 

- osaa oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä omissa kirjoituksissaan 

-osaa käyttää erilaisia viestintävälineitä ja yhdistää kuvan, äänen  

-osaa etsiä tietoa erialisista hakuteoksista ja netistä 

- osaa ilmaista itseään erilaisin ilmaisu- ja draamaharjoituksin 

 

5. luokka 

Tavoitteet 

- itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen 

- ajattelutaitojen vahvistaminen 

- omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutusten ymmärtäminen 

- sujuvan lukutaidon ja lukemisen ymmärtämisen kehittäminen 

- kirjallisuuden sekä media- ja kulttuuritarjonnan tuntemuksen lisääminen 

- tiedonhankintataitojen kehittyminen 

- erilaisten tekstien tuottaminen 

- kielitietoisuuden vahvistuminen 

- tekstitaitojen ja oikeinkirjoituksen vahvistuminen 

- käsinkirjoitus- ja näppäintaitojen kehittyminen 

- lukuharrastuksen lisääminen 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen 

- pari – ja ryhmäkeskustelut 

- draama 

- puheet ja esitelmät  

- mielipiteen ilmaiseminen 

- väittely 

- palautteen anto ja vastaanottaminen 

 - ajattelu L1 

- vuorovaikutus ja 

ilmaisu L2 

- arjen taidot L3 

- monilukutaito L4 

- kestävän tulevaisuuden 
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 rakentaminen L7 

- osallistuminen L7 

-vaikuttaminen L7 

Tekstien tulkitseminen - eri tekstilajeihin tutustuminen ja 

niiden analysointi 

- tekstin ymmärtämisen  strategiat ja 

niiden käyttö 

- tutustuminen kirjallisuuden 

peruskäsitteisiin (aihe, teema, 

kertoja) 

- sana -ja käsitevaraston 

laajentaminen 

- sanaluokat, verbien taipuminen, 

sijamuodoista nominatiivi, genetiivi 

ja partitiivi 

- erilaisten lähteiden käyttö ja niiden 

luotettavuuden arvioiminen 

- ajattelu L1 

- monilukutaito L4 

- tieto- ja 

viestintäteknologia L5 

- vuorovaikutus ja 

ilmaisu L2 

Tekstien tuottaminen - erilaisten tekstien tuottaminen  

- tekstin tuottamisen vaiheiden 

harjoittelu ja oman tekstin arviointi 

- tekstien jäsentäminen (otsikointi, 

kappalejako, juoni) 

-virkkeet, pää- ja sivulauseet, 

lauseen pääjäsenet, persoona- ja 

aikamuodot 

- omien muistiinpanojen tekeminen 

ja tiivistäminen 

- lähteiden käytön perusteet 

- ajattelu L1 

- oppimaan oppiminen 

L1 

- kulttuurinen osaaminen 

L2 

- monilukutaito L4 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen L5 

- työelämän taidot L6 

- osallistuminen L7 

- vaikuttaminen L7 

Kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin ymmärtäminen 

- tutustuminen erilaiseen 

kulttuuritarjontaan, erityisesti 

kirjastoon ja teatteriin 

- omien esitysten suunnittelu ja 

toteutus 

- kirjojen lukeminen, esim. 

kirjadiplomin avulla 

- ajattelu L1 

- oppimaan oppiminen 

L1 

- kulttuurinen osaaminen 

L2 

- monilukutaito L4 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen L5 

- työelämän taidot L6 

- osallistuminen L7 

 

Arviointi 

- osaa esittää mielipiteensä ja ajatuksiaan selkeästi eri viestintäympäristöissä ja pyrkii ottamaan 

muiden näkökulmat huomioon 

- osaa pitää lyhyen esityksen ja osallistuu draamatoimintaan 

- osaa ottaa vastaan palautetta ja antaa palautetta muille 

- osaa lukea sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja tunnistaa joitakin tekstien kielellisiä ja 

tekstuaalisia piirteitä 

- osaa käyttää tiedonhaussa erilaisia lähteitä ja pyrkii arvioimaan eri lähteiden luotettavuutta 

- tuntee lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta ja osaa keskustella lukemastaan 
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- osaa ilmaista kokemuksiaan ja ajatuksiaan tekstien avulla 

- osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sanavalintoihinsa 

- kirjoittaa sujuvasti käsin ja näppäimistöllä 

- tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä 

omissa teksteissään 

 

6. luokka 

Tavoitteet 

- itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vahvistaminen erilaisissa 

viestintätilanteissa ja –ympäristöissä 

- ymmärtää omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia 

- vahvistaa sujuvaa lukutaitoa ja kehittää lukemisen ymmärtämistä 

- ajattelutaitojen edistäminen 

- erilaisten tiedonhankintataitojen käyttäminen ja niiden vahvistaminen  

- kirjallisuudentuntemuksen kehittäminen myönteisten lukukokemusten ja -elämysten kautta 

- erilaisten tekstien tuottaminen  sekä tekstitaitojen ja oikeinkirjoituksen vahvistaminen 

- kielitietoisuuden vahvistaminen 

- käsinkirjoitus -ja näppäintaitojen sujuvoittaminen 

- oman lukumieltymyksensä löytäminen ja lukuharrastuksen vahvistaminen 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen 

- pari –ja ryhmäkeskustelut 

- teatteri ja draama 

- puheet ja esitelmät 

- mielipiteen ilmaiseminen 

- väittely 

- palautteen anto ja 

vastaanottaminen 

– ajattelu L1 

– vuorovaikutus ja ilmaisu 

L2 

– monilukutaito L4 

– osallistuminen L7 

– vaikuttaminen L7 

Tekstien tulkitseminen - tekstin ymmärtämisen  strategiat 

ja niiden käyttö 

- eri tekstilajeihin tutustuminen 

sekä niiden analysointi, arviointi ja 

vertailu 

- kirjallisuuden peruskäsitteiden 

vahvistaminen sekä sana -ja 

käsitevaraston laajentaminen 

- monipuolinen tiedonhankinta ja 

lähteiden luotettavuuden arviointi 

- monipuolisen lasten –ja 

nuortenkirjallisuuden lukeminen ja 

lukukokemusten jakaminen 

– ajattelu L1 

– monilukutaito L4 

– tieto- ja 

viestintäteknologia L5 

– vuorovaikutus ja ilmaisu 

L2 

Tekstien tuottaminen - monimuotoisten tekstien 

tuottaminen ja niiden kautta omien 

ajatusten ilmaiseminen 

- tekstien rakentaminen (otsikointi, 

jäsennys, kappalejako ja 

sanavalinnat) 

- tekstin tuottamisen perusvaiheet 

(esim. juoni, käännekohdat) 

– oppimaan oppiminen L1 

– kulttuurinen osaaminen 

L2 

– monilukutaito L4 

– tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen L5 

– työelämän taidot L6 
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- eri tekstilajien käyttö (mm. 

näytelmä, kertomus, novelli, 

pakina, runo, oma kirja, päiväkirja, 

mielipidekirjoitus) 

- oikeinkirjoituksen vahvistaminen: 

   - sanat; yhdyssanat, lainasanat, 

johtaminen 

   - sijamuodot 

   - lause ja virke; päälause ja 

sivulauselajit, yksinäislause ja 

yhdyslause, subjekti, predikaatti ja 

objekti 

- tekstin arviointi 

- lähteiden käytön vahvistaminen ja 

eettisen viestinnän periaatteiden 

ymmärtäminen 

– osallistuminen L7 

Kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin ymmärtäminen 

- tutustuminen monipuoliseen 

media -ja kulttuuritarjontaan, 

erityisesti kirjastoon ja teatteriin 

- oman kulttuurin tuottaminen 

esimerkiksi draaman keinoin 

- kirjojen lukeminen, esim. 

kirjadiplomin avulla 

– oppimaan oppiminen L1 

– kulttuurinen osaaminen 

L2 

– monilukutaito 

– tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen L5 

– työelämän taidot L6 

– osallistuminen L7 

 

Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

- Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä itselleen tutuissa viestintäympäristöissä. 

- Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa, osaa muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan 

muiden näkökulmat huomioon.  

- Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen 

ryhmässä, osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä osallistuu 

draamatoimintaan. 

- Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille. 

 

Tekstien tulkitseminen 

- Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen 

perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan. 

- 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.  

- Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia 

strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden  

luotettavuutta. 

- Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita 

tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä. 

 

Tekstien tuottaminen 
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- Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla. 

- Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle 

tekstille tyypillistä kieltä. 

- Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää  huomiota 

sananvalintoihin.  

- 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.  

- 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 

- Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan 

käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä. 

- Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan 

lukemistaan kirjoista.  

- 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. 

 

14.4.2 Toinen kotimainen kieli 

B1 Ruotsi  

6. luokka 

Tavoitteet 

tutustuttaa oppilas ruotsinkieliseen kulttuuriin, kielen asemaan kansalliskielenä, 

vaikutukseen suomen kieleen sekä osaamiensa kielten keskinäiseen suhteeseen 

ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestintätaitojaan monipuolisesti myös tieto- ja 

viestintäteknologiaa käyttäen, sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan 

osaamistaan 

rohkaista näkemään ruotsi hyödyllisenä taitona ja käyttämään sitä myös koulun 

ulkopuolella 

rohkaista oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita ja 

kohteliaisuuden ilmaisuja, käyttäen myös ei-kielellisiä keinoja 

rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja 

ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä 

tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin 

pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

 ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen 

kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja 

 tutustutaan Suomen ruotsinkielisiin alueisiin 

ja Ruotsiin sekä niiden kulttuuriin joko 

mahdollisin vierailuin tai TVT:n avulla 

L1 Ajattelu ja 

oppimaan oppiminen 

L2  Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 
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ilmaisu 

L4  Monilukutaito 

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. 

L1 Ajattelu ja 

oppimaan oppiminen 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologine

n osaaminen 

L3 Itsestä 

huolehtiminen ja 

arjen taidot 

Kehittyvä kielitaito,  

taito toimia 

vuorovaikutuksessa, 

taito tulkita tekstejä, 

taito tuottaa tekstejä 

 Sanastoa ja rakenteita opetellaan 

monenlaisten, myös yhdessä valittujen 

aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, 

perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan 

vietto. 

 Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia 

vuorovaikutustilanteita. 

 Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät 

suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja 

niiden luonteva ääntäminen. 

 Rakenteet: 

- persoonapronominit 

- kysymyssanat ja kysymyslauseen 

sanajärjestys 

- minä olen / minulla on 

- minun, sinun, hänen 

- lukusanat 

- preesens 

- kieltosanat 

- substantiivien taivutus 

- kellonajat 

- adjektiivien taivutus 

- prepositiot 

- päälauseen sanajärjestys 

- apuverbit 

L4 Monilukutaito 

 

  

Arviointi 

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

kuvaavaa sanallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten 

 

14.4.3 Vieraat kielet (Englanti A-oppimäärä) 

3. luokka 

Tavoitteet 

 oppilaan kielitietoisuus kehittyy  (T1- T4) 

 oppilas tutustuu kielenopiskelun apuneuvoihin ja opiskelumuotoihin (T6, T11) 

 oppilas tutustuu oman työn arviointiin ja suunnitteluun osana vieraan kielen opiskelua (T5, 

T6) 
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 oppilas ymmärtää perusasioita arkielämään liittyvästä englanninkielisestä puheesta ja tekstistä 

(T10) 

 oppilas kertoo perustietoja itsestään ja lähipiiristään (T7- T9) 

 oppilas kiinnostuu englannin kielestä viestintävälineenä ja oppii tunnistaman joitakin 

englanninkielisen kulttuurin ilmiöitä (T1, T4) 

 

Sisältöalue Sisältö 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen (S1)  

Tutustutaan anglosaksisen ja suomalaisen 

kulttuurin eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä 

juhlapäiviin. (L2, L5) 

Kielenopiskelutaidot (S2) Harjoitellaan sanastojen ja sanakirjan käyttöä, 

myös sähköisiä aineistoja. (L1, L4, L5) 

Tutustutaan itsearviointiin. (L1, L6) 

Opetellaan arvioimaan omia tuotoksia. (L1, 

L6) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 

vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, 

taito tuottaa tekstejä (S3) 

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita: 

mm. tervehtiminen, avun pyytäminen, 

mielipiteen ilmaiseminen. (L1, L2, L3) 

laulut, leikit, pelit (L2, L3)  

ääntämisen perusasiat intonaatio äännemerkit 

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, 

ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan 

vietto sekä elämä ja toiminta 

englanninkielisessä ympäristössä. 

 

4. luokka 

Tavoitteet 

▪ oppilaan kielitietoisuus kehittyy (T1-T4) 

 ▪ oppilas osaa käyttää kielenopiskelun tärkeimpiä apuneuvoja ja opiskelumuotoja (T1, T6)  

▪ oppilas arvioi omaa työskentelyään ja oppimistuloksiaan sekä jossain määrin suunnittelee 

omaa opiskeluaan  

▪ oppilas ymmärtää perusasioita arkielämään liittyvästä englanninkielisestä puheesta ja 

tekstistä (T7- T9)  

▪ oppilas kertoo perustietoja itsestään ja lähipiiristään lyhyesti, niin suullisesti kuin kirjallisesti 

(T7- T9)  

▪ oppilas on kiinnostunut englannin kielestä viestintävälineenä ja tunnistaa joitakin 

englanninkielisen kulttuurin ilmiöitä (T9, T10) 

 

Sisältöalue Sisältö 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen (S1)  

Tutustutaan anglosaksisen ja suomalaisen kulttuurin eroihin ja 

yhtäläisyyksiin sekä juhlapäiviin. (L2, L5 

Kielenopiskelutaidot 

(S2) 

 

Harjoitellaan sanastojen ja sanakirjan käyttöä, myös sähköisiä 

aineistoja. (L1, L4, L5) 

Opetellaan arvioimaan omia tuotoksia. 

(L1, L6) Opetellaan erilaisia 
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kielenopiskelutapoja. (L1, L6) 

Kehittyvä kielitaito, 

taito toimia 

vuorovaikutuksessa, 

taito tulkita tekstejä, 

taito tuottaa tekstejä 

(S3) 

ääntämisen 

perusasiat 

intonaatio 

äännemerkit 

erilaisia kielenkäyttötilanteita (L1, L2) 

- mm. tervehtiminen, avun pyytäminen, mielipiteen ilmaiseminen 

- keskeisiä aiheita minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset 

ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä 

ympäristössä  

sähköinen viestintä (L2, L4, L5) 

laulut, leikit, pelit (L2, L3) 

 

5. luokka 

Tavoitteet 

▪ oppilaan kielitietoisuus kehittyy edelleen ja tietoisuus metalingvistisistä taidoista 

kasvaa (T1- T4) 

▪ oppilas osaa käyttää kielenopiskelun apuneuvoja ja hyödyntää eri tuntityöskentelyn 

muotoja (T5, T6) 

▪ oppilas arvioi realistisesti omaa työskentelyään ja oppimistuloksiaan sekä osaa suunnitella 

omaa opiskeluaan (T5, T6) 

▪ oppilas ymmärtää arkielämään liittyvää englanninkielistä puhetta ja tekstiä (T10, T11) 

▪ oppilas osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään lyhyesti, niin suullisesti kuin 

kirjallisesti (T10, T11) 

▪ oppilas on kiinnostunut englannin 

kielestä viestintävälineenä   ja tunnistaa 

joitakin englanninkielisen kulttuurin 

ilmiöitä (T7, T9) 

 

Sisältöalue Sisältö 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen (S1)  

 

Tutustutaan englanninkielisen ja suomalaisen 

kulttuurin eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä 

juhlapäiviin, tapoihin ja elinoloihin.  (L2, L5) 

Tutustutaan eri kielimuotoihin ja 

kirjoitustapoihin. (L2, L5) 

Kielenopiskelutaidot (S2) 

 

Harjoitellaan jatkuvasti sanastojen ja 

sanakirjan käyttöä, etenkin sähköisesti.  

(L1, L4, L5) 

Opetellaan löytämään itselle tehokkaita 

opiskelumuotoja. (L1, L6) 

Arvioidaan omaa työskentelyä ja omia 

tuotoksia. (L1, L6) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 

vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, 

taito tuottaa tekstejä (S3) 

Pyritään tuottamaan ymmärrettävää kieltä. 

(L2) äännemerkit; äännekirjoitus intonaatio  

erilaisia kielenkäyttötilanteita (L1, L2) 

-keskeisiä aiheita minä itse, perheeni, 
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ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan 

vietto sekä elämä ja toiminta 

englanninkielisessä ympäristössä 

sähköinen viestintä (L2, L4, L5) 

pienet tarinat, näytelmät, haastattelut, 

sanoitukset (L2)  

laulut, leikit, pelit (L2, L3) 

 

6. luokka 

Tavoitteet 

▪ oppilaan yleinen kielitietoisuus sekä tietoisuus metalingvistisistä taidoista on 

kehittynyttä (T1- T4) 

▪ oppilas osaa käyttää kielenopiskelun apuneuvoja ja hyödyntää eri tuntityöskentelyn ja 

oppimisen muotoja (T5, T6) 

▪ oppilas arvioi realistisesti omaa työskentelyään/oppimistuloksiaan sekä osaa 

suunnitella omaa opiskeluaan (T5, T6) 

▪ oppilas ymmärtää arkielämään liittyvää englanninkielistä puhetta ja tekstiä (T7- T11) 

▪ oppilas osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään lyhyesti, niin suullisesti kuin 

kirjallisesti (T7-T11) 

▪ oppilas on kiinnostunut englannin kielestä viestintävälineenä ja tunnistaa 

englanninkielisen kulttuurin ilmiöitä (T7-T11) 

 

Sisältöalue Sisältö Luokilla 3.-6. 

käsiteltävät 

kielioppiasiat: 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen (S1)  

Tutustutaan englanninkielisen ja 

suomalaisen kulttuurin eroihin ja 

yhtäläisyyksiin sekä juhlapäiviin, 

tapoihin ja elinoloihin. (L2, L5)  

Tutustutaan eri kielimuotoihin ja 

kirjoitustapoihin. (L2, L5)  

Hankitaan tietoa kielen ja 

kulttuurin merkityksestä yksilölle 

ja yhteisölle. (L2)  

Tehdään havaintoja sanojen 

lainautumisesta kielestä toiseen. 

(L2, L5) 

- pronominit, perus- 

omistus- ja 

objektimuodot 

- s- ja of -genetiivi 

- be- ja have -verbit 

- yksikkö – monikko 

- ordinaali- ja 

kardinaaliluvut- 

paikan ja ajan 

prepositioita  

- artikkelit a/an/the 

- adjektiivien vertailu 

- there is/ there are -

rakenne 

- yleispreesens: 

Kielenopiskelutaidot (S2) Harjoitellaan jatkuvasti 

sanastojen ja sanakirjan käyttöä, 

etenkin sähköisesti. (L1, L4, L5)  

Pyritään löytämään itselle 

tehokkaita opiskelumuotoja. (L1, 

L6)  

Harjoitellaan arvioimaan omaa 

kielitaitoa Eurooppalaisen 

kielisalkun mukaan (L1, L6) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia  Pyritään tuottamaan 
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vuorovaikutuksessa, taito tulkita 

tekstejä, taito tuottaa tekstejä 

(S3) 

ymmärrettävää kieltä. (L2) 

äännemerkit; äännekirjoitus  

intonaatio  

erilaisia kielenkäyttötilanteita eri 

aikamuodoissa (L1, L2) -

keskeisiä aiheita minä itse, 

perheeni, ystäväni, koulu, 

harrastukset ja vapaa-ajan vietto 

sekä elämä ja toiminta 

englanninkielisessä ympäristössä  

sähköinen viestintä (L2, L4, L5)  

pienet tarinat, näytelmät, 

haastattelut, sanoitukset (L2)  

Opetellaan löytämään 

englanninkielistä aineistoa 

ympäristöstä, verkosta, 

kirjastosta ym. (L1, L4, L5) 

kysymys-, kielto ja 

väitelause (suora) 

- imperfekti: suora 

väitelause, kysymys- 

ja kieltolause, verbin 

eri aikamuotoja 

 

 
Arviointi 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.  

 

14.4.4 Matematiikka 

3. luokka  

Tavoitteet 

 innostuksen ja kiinnostuksen ylläpitäminen matematiikkaa kohtaan 

 myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen tukeminen 

 asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja päätelmien tekeminen havaintojensa pohjalta 

 päättelyn ja ratkaisun esittäminen toisille konkreettisin keinoin (apuvälineet, piirrokset, 

tvt:tä hyödyntäen) 

 ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 

 ratkaisun järkevyyden ja tuloksen mielekkyyden arviointi 

 matemaattisten merkintöjen ja käsitteiden käyttö ja ymmärtäminen 
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 lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän varmentaminen ja laajentaminen 

 sujuva laskutaito 

 kappaleiden ja kuvioiden geometrisiin ominaisuuksiin sekä geometrisiin käsitteisiin 

tutustuminen 

 mittauskohteeseen sopivien mittayksiköiden ja mittausvälineiden valinta 

 toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä 

 Oppilas pystyy valitsemaan tarkoituksen mukaisia komentoja ja kuvailemaan 

ongelmanratkaisuaan. 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ajattelun taidot - yhtäläisyyksien, erojen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen 

- vertailu, luokittelu, järjestykseen 

asettaminen 

- vaihtoehtojen etsiminen 

systemaattisesti 

- syy- ja seuraussuhteiden 

havaitseminen 

- graafisessa ohjelmointiympäristössä 

työskentely 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen (L5)   

Luvut ja 

laskutoimitukset 

- kymmenjärjestelmän varmentaminen 

ja laajentaminen  

- lukualue nollasta kymmeniin 

tuhansiin, allekkain yhteen- ja 

vähennyslaskut 

- kertotaulut: 1-10, allekkain 

kertominen 

- jakolasku: sisältö- ja ositusjako 

- laskutoimitusten ominaisuuksia ja 

niiden välisten yhteyksien 

hyödyntäminen 

- pyöristäminen: kymmeniin ja satoihin 

- murtoluvut: kokonaiseen 

täydentäminen,murtolukujen 

vertaileminen, samannimisten 

murtolukujen yhteen- ja 

vähennyslasku 

- desimaaliluvut: desimaaliluvun käsite, 

kymmenesosat, yhteen- ja 

vähennyslasku 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämäntaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Algebra - lukujonon säännönmukaisuus ja 

säännön mukaan jatkaminen 

- yhtälön ratkaisun etsiminen 

päättelemällä ja kokeilemalla 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Geometria ja - tasokuvioiden luokittelu - ajattelu ja oppimaan 
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mittaaminen - piste, suora ja jana  

- kulmien piirtäminen ja luokittelu 

- symmetria suoran suhteen 

- mittaaminen: pituuden yksiköt (mm, 

cm, dm, m, km), yksikkömuunnokset,  

massan yksiköt (g ja kg), tilavuus (dl 

ja l) 

- kuvion piiri ja suorakulmion pinta-ala 

- aika: ajan yksiköitä, vuorokausi on 

24h, aika pistemerkintänä 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämäntaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Tietojenkäsittely, 

tilastot ja 

todennäköisyys 

- yksinkertaiset taulukot ja diagrammit -  

Koodaus - Ohjelmoinnin perusteita leikkien 

lisäksi tietokoneella toteuttamalla 

yksinkertaisia tehtäviä visuaalisessa 

ohjelmaympäristössä 

- Ajattelun kehittäminen (L1) 

- Itsensä ilmaisu selkeiden 

ohjeiden kautta (L2) 

- Teknologian merkityksen 

ymmärtäminen 

yhteiskunnassa (L4) 

- Monilukutaito (L3) 

- Tieto- ja 

viestintäteknologian 

osaaminen (L5) 

- Tulevaisuuden 

työelämätaitojen oppiminen 

(L6) 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen 

 Oppilas osaa arvioida tuloksen mielekkyyttä ja järkevyyttä 

 Oppilas osaa käyttää matemaattisia käsitteitä ongelmien ratkaisussa ja kykenee 

kuvailemaan omaa matemaattista ajatteluprosessiaan sanoin ja konkreettisin välinein 

 Oppilas operoi melko sujuvasti opetetuilla peruslaskutoimituksilla 

 Oppilas ymmärtää murtoluvun ja desimaaliluvun käsitteen, osaa niiden yhteen- ja 

vähennyslaskun sekä suuruusvertailun 

 Oppilas osaa soveltaa matemaattista ajattelua käytännön elämässä vertaillen, luokitellen ja 

järjestämällä 

 Oppilas osaa luokitella annetun kriteerin perusteella 

 Oppilas ymmärtää kymmenjärjestelmän lukualueella nollasta kymmeniin tuhansiin 

 Oppilas osaa muodostaa lausekkeen ja käyttää laskujärjestystä oikein 

 Oppilas osaa kokeilemalla ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä 

 Oppilas osaa vertailla lukujen suuruutta ja muodostaa lukujonoja 

 Oppilas tunnistaa ja osaa luokitella geometrian peruskuvioita 

 Oppilas ymmärtää mittaamisen periaatteen ja osaa ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla 

mittayksiköllä 

 Oppilas osaa arvioida mittaustulosta 

 Oppilas tunnistaa suoran suhteen symmetrisiä kuvioita 
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 Oppilas osaa kerätä tietoja tulkitsemalla yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja 

 

4.luokka 

Tavoitteet 

 innostuksen ja kiinnostuksen ylläpitäminen matematiikkaa kohtaan 

 myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen tukeminen 

 asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja päätelmien tekeminen havaintojensa pohjalta 

 päättelyn ja ratkaisun esittäminen toisille konkreettisin keinoin (apuvälineet, piirrokset, tvt:tä 

hyödyntäen) 

 ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 

 ratkaisun järkevyyden ja tuloksen mielekkyyden arviointi 

 matemaattisten merkintöjen ja käsitteiden käyttö ja ymmärtäminen 

 lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän varmentaminen ja laajentaminen 

 sujuva laskutaito 

 kappaleiden ja kuvioiden geometrisiin ominaisuuksiin sekä geometrisiin käsitteisiin 

tutustuminen 

 mittauskohteeseen sopivien mittayksiköiden ja mittausvälineiden valinta 

 toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä 

 Ohjelmoinnin perusteita leikkien lisäksi tietokoneella suunnittelemalla ja toteuttamalla 

yksinkertaisia tehtäviä, jotka sisältävät toisto ja ehtolausekkeita, visuaalisessa 

ohjelmaympäristössä. 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ajattelun taidot - yhtäläisyyksien, erojen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen 

- vertailu, luokittelu, järjestykseen 

asettaminen 

- vaihtoehtojen etsiminen 

systemaattisesti 

- syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen 

- graafisessa ohjelmointiympäristössä 

työskentely 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5)  

Luvut ja 

laskutoimitukset 

- kymmenjärjestelmän varmentaminen ja 

laajentaminen  

- lukualue nollasta satoihin tuhansiin, 

allekkain yhteen- ja vähennyslasku 

- kertotaulut: 1-10, kymmenillä ja 

sadoilla kertominen, allekkain 

kertominen kaksinumeroisella luvulla 

- jakolasku: sisältö- ja ositusjako, 

lukuyksiköittäin- ja osittain jakaminen, 

allekkain jakaminen 

- laskutoimitusten ominaisuuksia ja 

niiden välisten yhteyksien 

hyödyntäminen 

- pyöristäminen: kymmeniin, satoihin ja 

tuhansiin 

- murtoluvut: samannimisten murto-ja 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämäntaidot ja 

yrittäjyys (L6) 
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sekalukujen yhteen- ja vähennyslasku 

- desimaaliluvut: desimaaliluvun käsite, 

kymmenes- ja sadasosat, yhteen- ja 

vähennyslasku allekkain 

- tutustuminen negatiivisiin lukuihin 

Algebra - lukujonon säännönmukaisuus ja 

säännön mukaan jatkaminen 

- yksinkertaisten yhtälöiden 

ratkaiseminen 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Geometria ja 

mittaaminen 

- tasokuvioiden luokittelu 

- piste, suora ja jana  

- kulmien piirtäminen ja luokittelu 

- symmetria  

- mittaaminen: pituuden yksiköt (mm, 

cm, dm, m, dam, hm, km), 

yksikkömuunnokset, massan yksiköt (g, 

dag, hg, kg), tilavuuden yksiköt (ml, cl, 

dl, l) 

- kuvion piiri ja suorakulmion pinta-ala 

- koordinaatisto 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämäntaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Tietojenkäsittely, 

tilastot ja 

todennäköisyys 

- tutustuminen taulukoihin ja 

diagrammeihin 

 

Koodaus - Ohjelmoinnin perusteita leikkien lisäksi 

tietokoneella suunnittelemalla ja 

toteuttamalla yksinkertaisia tehtäviä, 

jotka sisältävät toisto ja 

ehtolausekkeita, visuaalisessa 

ohjelmaympäristössä. 

- Ajattelun kehittäminen 

(L1) 

- Itsensä ilmaisu selkeiden 

ohjeiden kautta (L2) 

- Teknologian merkityksen 

ymmärtäminen 

yhteiskunnassa (L3) 

- Monilukutaito (L4) 

- Tieto- ja 

viestintäteknologian 

osaaminen (L5) 

- Tulevaisuuden 

työelämätaitojen 

oppiminen (L6) 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen 

 Oppilas osaa arvioida tuloksen mielekkyyttä ja järkevyyttä 

 Oppilas osaa käyttää matemaattisia käsitteitä ongelmien ratkaisussa ja kykenee 

kuvailemaan omaa matemaattista ajatteluprosessiaan sanoin ja konkreettisin välinein 
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 Oppilas operoi melko sujuvasti opetetuilla peruslaskutoimituksilla 

 Oppilas ymmärtää desimaaliluvun, murtoluvun ja sekaluvun käsitteen 

 Oppilas osaa murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskun sekä suuruusvertailun 

 Oppilas osaa desimaalilukujen allekkain yhteen- ja vähennyslaskun 

 Oppilas osaa soveltaa matemaattista ajattelua käytännön elämässä vertaillen, luokitellen ja 

järjestämällä 

 Oppilas osaa luokitella annetun kriteerin perusteella 

 Oppilas ymmärtää kymmenjärjestelmän lukualueella nollasta satoihin tuhansiin ja osaa 

sijoittaa negatiivisia lukuja lukusuoralle 

 Oppilas osaa käyttää koordinaatistoa 

 Oppilas osaa muodostaa lausekkeen ja käyttää laskujärjestystä oikein 

 Oppilas osaa kokeilemalla ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä 

 Oppilas osaa vertailla lukujen suuruutta ja muodostaa lukujonoja 

 Oppilas tunnistaa, osaa luokitella ja piirtää geometrian peruskuvioita 

 Oppilas osaa valita sopivan mittausvälineen ja ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla 

mittayksiköllä 

 Oppilas osaa arvioida mittaustulosta 

 Oppilas tunnistaa suoran suhteen symmetrisiä kuvioita 

 Oppilas osaa kerätä tietoja tulkitsemalla yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja 

 

5.luokka 

Tavoitteet 

 innostuksen ja kiinnostuksen ylläpitäminen matematiikkaa kohtaan 

 myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen tukeminen 

 asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja päätelmien tekeminen havaintojensa pohjalta 

 päättelyn ja ratkaisun esittäminen toisille konkreettisin keinoin (apuvälineet, piirrokset, tvt:tä 

hyödyntäen) 

 ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 

 ratkaisun järkevyyden ja tuloksen mielekkyyden arviointi 

 matemaattisten merkintöjen ja käsitteiden käyttö ja ymmärtäminen 

 lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän varmentaminen ja laajentaminen 

 sujuva laskutaito 

 kappaleiden ja kuvioiden geometrisiin ominaisuuksiin sekä geometrisiin käsitteisiin 

tutustuminen 

 mittauskohteeseen sopivien mittayksiköiden ja mittausvälineiden valinta 

 toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä 

 Oppilas pystyy kuvailemaan ongelmanratkaisuaan ja perustelemaan valitsemiaan komentoja 

miniohjelmointikielessä 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ajattelun taidot - yhtäläisyyksien, erojen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen 

- vertailu, luokittelu, järjestykseen 

asettaminen 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 
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- vaihtoehtojen etsiminen systemaattisesti 

- syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen 

- graafisessa ohjelmointiympäristössä 

työskentely 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L3) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen (L4)  

Luvut ja 

laskutoimitukset 

- peruslaskutoimitusten varmentaminen 

ja laajentaminen 

- murtoluvut: murtoluvun muuntaminen 

sekaluvuksi ja päinvastoin, 

supistaminen, murtoluvun kertominen 

ja jakaminen kokonaisluvulla 

- desimaaliluvut: pyöristäminen, 

tuhannesosat, kertominen ja allekkain 

jakaminen 

- murtoluvun, desimaaliluvun ja 

prosenttiluvun yhteys 

- pyöristäminen ja likiarvoilla 

laskeminen, tuloksen suuruusluokan 

arvioiminen 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämäntaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Algebra - lukujonon säännönmukaisuus ja 

jatkaminen 

- yhtälöiden ratkaiseminen 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Geometria ja 

mittaaminen 

- kulman piirtäminen ja mittaaminen 

- ympyrä 

- piirin laskeminen 

- mittakaava: pienennös ja suurennos 

- pinta-alan laskeminen: suunnikas ja 

kolmio 

- pinta-alan yksiköt (km2, m2, cm2), 

yksikkömuunnokset 

- nopeuden laskeminen 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämäntaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Tietojenkäsittely, 

tilastot ja 

todennäköisyys 

- taulukot ja diagrammit 

- suurin ja pienin arvo 

- keskiarvo 

- tyyppiarvo, mediaani 

- todennäköisyyslaskennan alkeita  

- monilukutaito (L4) 

- fiktion, faktan ja 

mielipiteen tarkastelu ja 

erottelu (L4) 

- kriittinen lukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologian 

hyödyntäminen 



167 

monipuolisesti (L5) 

Koodaus - Ohjelmoinnin perusteita tietokoneella 

suunnittelemalla ja toteuttamalla 

yksinkertaisia tehtäviä, jotka sisältävät 

toisto ja ehtolausekkeita, visuaalisessa 

ohjelmaympäristössä. 

- tutustutaan miniohjelmontikieleen 

harjoitellen yksinkertaisilla 

komennoilla 

- Ajattelun kehittäminen 

(L1) 

- Itsensä ilmaisu selkeiden 

ohjeiden kautta (L2) 

- Teknologian merkityksen 

ymmärtäminen 

yhteiskunnassa (L3) 

- Monilukutaito (L4) 

- Tieto- ja 

viestintäteknologian 

osaaminen (L5) 

- Tulevaisuuden 

työelämätaitojen 

oppiminen (L6) 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen 

 Oppilas osaa arvioida tuloksen mielekkyyttä ja järkevyyttä 

 Oppilas osaa käyttää matemaattisia käsitteitä ongelmien ratkaisussa ja kykenee 

kuvailemaan omaa matemaattista ajatteluprosessiaan sanoin ja konkreettisin välinein 

 Oppilas operoi melko sujuvasti opetetuilla peruslaskutoimituksilla 

 Oppilas osaa murto- ja sekalukujen muunnokset sekä samannimisten murto- ja sekalukujen 

yhteen- ja vähennyslaskun 

 Oppilas osaa supistamisen sekä murtoluvun kertomisen ja jakamisen kokonaisluvulla 

 Oppilas osaa desimaaliluvun pyöristämisen, kertomisen ja allekkain jakamisen 

 Oppilas osaa soveltaa matemaattista ajattelua käytännön elämässä vertaillen, luokitellen ja 

järjestämällä 

 Oppilas osaa luokitella annetun kriteerin perusteella 

 Oppilas ymmärtää kymmenjärjestelmän ja osaa sijoittaa negatiivisia lukuja lukusuoralle 

 Oppilas osaa muodostaa lausekkeen ja käyttää laskujärjestystä oikein 

 Oppilas osaa ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä 

 Oppilas osaa vertailla lukujen suuruutta ja muodostaa lukujonoja 

 Oppilas osaa piirtää ja mitata kulman 

 Oppilas osaa käyttää mittakaavaa, laskea suunnikkaan ja kolmion pinta-alan sekä muuntaa 

vastauksen sopivaksi pinta-alan yksiköksi 

 Oppilas osaa valita sopivan mittausvälineen ja ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla 

mittayksiköllä 

 Oppilas osaa arvioida mittaustulosta 

 Oppilas tunnistaa suoran suhteen symmetrisiä kuvioita 

 Oppilas osaa laatia yksinkertaisen taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja 

diagrammeja 

 Oppilas osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiarvon 

 

6.luokka 
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Tavoitteet 

 innostuksen ja kiinnostuksen ylläpitäminen matematiikkaa kohtaan 

 myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen tukeminen 

 asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja päätelmien tekeminen havaintojensa pohjalta 

 päättelyn ja ratkaisun esittäminen toisille konkreettisin keinoin (apuvälineet, piirrokset, 

tvt:tä hyödyntäen) 

 ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 

 ratkaisun järkevyyden ja tuloksen mielekkyyden arviointi 

 matemaattisten merkintöjen ja käsitteiden käyttö ja ymmärtäminen 

 lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän varmentaminen ja laajentaminen 

 sujuva laskutaito 

 kappaleiden ja kuvioiden geometrisiin ominaisuuksiin sekä geometrisiin käsitteisiin 

tutustuminen 

 mittauskohteeseen sopivien mittayksiköiden ja mittausvälineiden valinta 

 toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä 

 Oppilas pystyy kuvailemaan ongelmanratkaisuaan ja perustelemaan valitsemiaan 

komentoja miniohjelmointikielessä 

  

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ajattelun taidot - yhtäläisyyksien, erojen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen 

- vertailu, luokittelu, järjestykseen 

asettaminen 

- vaihtoehtojen etsiminen systemaattisesti 

- syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen 

- graafisessa ohjelmointiympäristössä 

työskentely 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5)  

Luvut ja 

laskutoimitukset 

- peruslaskutoimitusten varmentaminen 

ja laajentaminen 

- murtoluvut: supistaminen ja 

laventaminen 

- desimaaliluvut: esittäminen 

murtolukuna 

- prosentit: pohjustetaan prosenttiluvun ja 

-arvon ymmärtämistä sekä harjoitellaan 

niiden laskemista yksinkertaisissa 

tapauksissa 

- murtoluvun, desimaaliluvun ja 

prosenttiluvun yhteys 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen  (L5) 

- työelämäntaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Algebra - lukujonon säännönmukaisuus ja 

säännön mukaan  jatkaminen 

- yhtälön ratkaisun etsiminen 

päättelemällä ja kokeilemalla?? (eikö 

uudessa opsissa sijoiteta muuttujan 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 
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arvoa lausekkeeseen - monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Geometria ja 

mittaaminen 

- mittakaava: käytetään pienennöksissä ja 

suurennoksissa  

- kartta:hyödynnetään mittakaavaaa 

kartan käytössä  

- kolmion ja nelikulmion pinta-ala 

- suorakulmaisen särmiön pinta-ala ja 

tilavuus 

- harjoitellaan yksikönmuunnoksia 

yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä 

- ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- arjen taidot (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämäntaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Tietojenkäsittely, 

tilastot ja 

todennäköisyys 

- taulukot ja diagrammit 

- suurin ja pienin arvo 

- keskiarvo 

- tyyppiarvo 

- todennäköisyyslaskennan alkeita  

- monilukutaito  (L4) 

- fiktion, faktan ja 

mielipiteen tarkastelu ja 

erottelu 

- kriittinen lukutaito 

- tieto- ja 

viestintäteknologian 

hyödyntäminen 

monipuolisesti  (L5) 

Koodaus - Ohjelmoinnin perusteita tietokoneella 

suunnittelemalla ja toteuttamalla 

yksinkertaisia tehtäviä, jotka sisältävät 

toisto ja ehtolausekkeita, visuaalisessa 

ohjelmaympäristössä. 

- Harjoitellaan miniohjelmontikielen 

käyttöä toisto ja ehtokomennoilla 

- Ajattelun kehittäminen 

(L1) 

- Itsensä ilmaisu selkeiden 

ohjeiden kautta (L2) 

- Teknologian merkityksen 

ymmärtäminen 

yhteiskunnassa (L3) 

- Monilukutaito (L4) 

- Tieto- ja 

viestintäteknologian 

osaaminen (L5) 

- Tulevaisuuden 

työelämätaitojen 

oppiminen (L6) 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen 

 Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä 

 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä 

 Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri tavoin 

 Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia strategioita. 
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 Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä. 

 Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä. 

 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen, myös desimaalilukujen osalta 

 Oppilas osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja 

 Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja kirjallisesti 

 Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita.  Oppilas osaa käyttää 

mittakaavaa sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen symmetrisiä kuvioita. 

 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. 

Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät 

mittayksikkömuunnokset. 

 Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja. 

Oppilas osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiarvon 

 Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä. 

 

14.4.5 Ympäristöoppi 

 

Tavoitteet 

T1 ympäristöstä ja ympäristöopin opiskelemisesta kiinnostuminen ja oppiaineen kokeminen 

merkityksellisenä itselle 

T2 oman ympäristöopin osaamisen tunnistaminen 

T3 tutustuminen kotiseutuun, sen luontoon sekä itseensä osana lähiyhteisöjä, kansaa ja 

ihmiskuntaa 

T4 kysymysten muodostaminen ja niiden käyttäminen tutkimuksen ja muun toiminnan 

lähtökohtana 

T5, T9, T13 pienten tutkimusten suunnitteleminen ja toteuttaminen, havaintojen ja mittausten 

tekeminen eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen 

T6 syy-seuraussuhteiden tunnistaminen, johtopäätösten tekeminen ja tulosten esittäminen eri 

tavoin 

T7, T11, T14 tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja 

esittämisessä 

T8 turvallinen toimiminen ympäristössä itseään suojellen sekä annettujen ohjeiden 

noudattaminen koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä 

T9 monipuolinen elinympäristön ja sen ilmiöiden havainnoiminen sekä havaintoihin 

pohjautuvien kysymyksien esittäminen 

T9, T13 erilaisten mittausten ja kokeiden suorittaminen ja saatujen tulosten tulkitseminen 

T10 ryhmässä toimimisen, itsensä ilmaisemisen, toisten kuuntelemisen ja arvostamisen 

harjoitteleminen sekä tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja sääteleminen 

T12 elollisen ja elottoman luonnon rakenteiden ja vuorovaikutussuhteiden tunteminen 

T12 ekologiseen ajatteluun ohjautuminen 

T15 eliöiden ja niiden elinympäristöjen tunnistaminen ja eliökunnan sukulaisuussuhteiden 

ymmärtäminen 

T16 maantieteelliseen ajatteluun ohjautuminen, kartankäytön ja geomediataitojen 

harjaantuminen 

T17 fysikaalisten ilmiöiden kuvaaminen ja selittäminen sekä energian säilymisen 

ymmärtäminen 

T18 kemiallisten ilmiöiden kuvaaminen ja selittäminen, aineen säilyvyyden ymmärtäminen 

T19 terveyden osa-alueiden ja terveystottumusten ymmärtäminen, terveysosaamisen 
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soveltaminen arjessa 

 

3. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S2 Arjen tilanteissa ja 

yhteisöissä toimiminen 

 

- liikenne ja turvallisuus 

liikenteessä 

- kiusaaminen ja sen 

ehkäiseminen 

- fyysinen ja henkinen 

koskemattomuus  

L2 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

 

S3 Löytöretkelle 

monimuotoiseen maailmaan 

 

- Suomi: luonto, vuodenajat, 

eläimet  

- Pohjoismaat  

L2 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

L6 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys 

S4 Ympäristön tutkiminen 

 
- sää 

- elollinen ja eloton luonto 

- eliöt ja elinympäristöt 

- maa- ja kallioperä 

- ympäristössä toimimisen 

oikeudet ja velvollisuudet  

- muuta: kasvion laatiminen 

oman lähiympäristön 

kasveista (kasvien 

kerääminen ja 

tunnistaminen), kasvin 

kasvattaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen 

 

S5 Luonnonrakenteet, 

periaatteet ja kiertokulku 

 

- ravintoketjut 

- eläinten ja kasvien 

lisääntyminen 

- ravinnon tuotanto ja ruoan 

reitit 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

 

 

4. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S3 Löytöretkelle 

monimuotoiseen maailmaan 

 

- Eurooppa 

- muut maanosat, niiden 

ympäristöt ja kulttuurit 

- ihmisten toiminta eri 

ympäristöissä 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

 

S4 Ympäristön tutkiminen 

 
- rakennettu ja sosiaalinen 

ympäristö sekä niihin 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 
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liittyvät ilmiöt 

- teknologiset sovellukset ja 

materiaalit 

osaaminen 

S5 Luonnonrakenteet, 

periaatteet ja kiertokulku 

 

- metsien hyötykäytöt 

- vesi ja veden kiertokulku 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L6 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

 

5. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

S1 Minä ihmisenä 

 
- ihmisen rakenne 

- elintoiminnot 

- aistit 

- kasvun ja kehityksen eri vaiheet 

- seksuaalinen kehitys 

- lisääntyminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L2 Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot 

 

S2 Arjen tilanteissa ja 

yhteisöissä toimiminen 

 

- toiminta ensiapu- ja 

vaaratilanteissa 

- palo- ja sähköturvallisuus 

- tapaturmat ja myrkytykset 

- päihteet 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L3 Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

S5 Luonnonrakenteet, 

periaatteet ja kiertokulku 
- maapallo ja lähiavaruus 

o vuodenajat, päivä/yö 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

 

6. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Minä ihmisenä 

 
- terveyden osa-alueet ja 

voimavarat 

- arjen terveystottumukset 

- mielenterveystaidot 

- sairauksien ehkäisy ja 

itsehoitotaidot 

L2 Kulttuurinen 

osaaminen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot 

 

S5 Luonnonrakenteet, 

periaatteet ja kiertokulku 

 

- aineiden olomuodot ja 

ominaisuudet 

- palaminen, yhteyttäminen 

 energia 

 ääni 

 valo 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen 

S6 Kestävän tulevaisuuden - ilmastonmuutos ja sen L1 Ajattelu ja oppimaan 
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rakentaminen hillitseminen 

- luonnonvarojen kestävä käyttö 

- kulttuuriperinnön vaaliminen 

- monikulttuurisessa 

maailmassa eläminen 

- ihmiskunnan globaali 

hyvinvointi nyt ja 

tulevaisuudessa 

- Muuta: vaikuttamisprojekti 

esimerkiksi kampanjana tai 

mielenosoituksena 

oppiminen  

L2 Kulttuurinen 

osaaminen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu 

L6 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen 

 

 

Vuosiluokkien 3.-6. kohdalla ympäristöopin tavoitteet ja keskeiset oppisisällöt on muotoiltu 

niin, että niiden opettaminen on mahdollista toteuttaa yhdysluokkaopetuksessa vuoro vuosina. 

Tavoitteena jokaisen vuosiluokan opetuksessa on tutustua paikallisiin, oppilaita lähellä oleviin 

asioihin, kuten lähiympäristöön, lähiympäristön kasveihin, lähiympäristön tyypillisiin eläimiin 

sekä vesistöihin ja niin edelleen sekä erityisesti niissä havaittaviin ilmiöihin, aina kun 

opetuksessa siihen mahdollisuus ilmenee.  

 

Monipuolisten opetusmenetelmien ja -välineiden käyttämisellä saadaan aikaan luonnollista 

eriyttämistä. Toiminnallisuuden korostaminen ja oppilaiden aktivoiminen tulee huomioida 

työtapoja sekä oppimisympäristöjä valittaessa. Opetuksessa tulee pyrkiä oppiaineiden 

integrointiin, mikäli se aiheen puitteissa on kulloinkin mahdollista. Eriyttämistä tukee 

vaihtelevien ja monipuolisten työtapojen sekä oppimisympäristöjen käyttö, toiminnallisuus ja 

konkreettisuuden korostaminen. Yhdessä toimiminen tukee erilaisten vahvuuksien 

hyödyntämistä. Opettajana tulee myös muistaa luoda oppilaille onnistumisen kokemuksia ja 

vahvistaa jokaisen minäkuvaa tällä tavalla ympäristöopissa. Jokaiselle oppilaalle tulee suoda 

aikaa syventymiseen, pohtimiseen ja rauhoittumiseen tarpeen mukaan.  

 

Vuosiluokkakokonaisuudessa 3-6 työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana 

ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen 

liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Tärkeää työtapojen ja oppimisympäristöjen 

valinnassa on huomioida toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja 

tarinoiden käyttöön. Ympäristöopin ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja 

ympäristöissä, joka tuo opiskeluun ja oppimiseen konkreettisuutta. Oppimisympäristöjä tulee 

vaihdella monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, tieto- ja viestintäteknologiaa, 

erilaisia yhteisöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Keskeistä opiskelussa on 

oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus erilaisten yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa, 

toteutuksessa ja ratkaisujen pohtimisessa. Keskeistä ympäristöopin tavoitteiden kannalta on 

niin ikään ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia opiskelutapoja. Huomiota tulee 

kiinnittää turvalliseen ja toiset huomioivaan opiskelemiseen. Opiskelussa tulee niin ikään 

huomioida oppilaiden kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet.  

 

Tutkimukselliset työskentelytavat sekä eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset tukevat 

eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee erilaisten 

vahvuuksien hyödyntämistä opiskelemisessa.  

 

Arvioinnin kannalta ympäristöopin työskentely kannattaa jäsentään kokonaisuuksiksi, joille 

asetetaan omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa. Oppilaille tulee tarjota monipuolisia 

mahdollisuuksia oman oppimisensa osoittamiseen. Arviointi perustuu monimuotoisten 
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tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Opettajana tulee 

arvioida sisällön lisäksi myös olennaisten asioiden hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun 

selkeyttä. Sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista 

suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Vuosiluokan 6. 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin valtakunnallisia arviointikriteereitä.  

 

14.4.5 Uskonto 

3. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas oppii: 

• ymmärtämään kristinuskon alkuhistoriaa 

• laintaulujen vaikutuksen myös nykypäivään 

• kirkkovuoden keskeisimmät juhlat 

• etiikan perusteita 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Kristinuskon 

alkulähteet 

Paimentolaisuus, Abraham, Joosef, 

Mooses, laintaulut 

L1, L2  

Kirkkopyhät Joulu, Pääsiäinen L1, L2, L3, L4 

Eettiset kysymykset Etiikka ja moraali L1, L4, L6, L7 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään: 

• tuntiaktiivisuus 

• kirjallinen ja suullinen tuottaminen 

• kirjalliset ja suulliset kokeet 

• yhteistoiminnallinen oppiminen 

 

4. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas oppii: 

• Jeesuksen keskeiset elämänvaiheet ja opetukset 

• kirkkovuoden keskeisimmät juhlat 

• etiikan perusteita 

• kristinusko yhteiskunnassa 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Jeesus Jeesuksen elämänvaiheet ja 

opetukset 

L1, L2, L3, L4 

Kirkkopyhät Joulu, Pääsiäinen L1, L2, L3, L4 

Eettiset kysymykset Etiikka ja moraali L1, L4, L6, L7 

Kristinusko 

Suomessa 

Kirkko Suomessa ja 

seurakuntaelämä 

L1, L2, L3, L4 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään: 
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• tuntiaktiivisuus 

• kirjallinen ja suullinen tuottaminen 

• kirjalliset ja suulliset kokeet 

• yhteistoiminnallinen oppiminen 

 

5. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas oppii: 

• ymmärtämään Raamatullisen ja luonnontieteellisen luomiskertomuksien erot ja 

yhtäläisyydet 

• ymmärtämään tasa-arvon periaatteet 

• kirkkovuoden kulun 

• kristillisyyden ihmisen elämänvaiheissa 

• tuntemaan erilaisia kristillisiä yhteisöjä 

• diakonian merkityksen 

• taiteen keinot kristinuskossa 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Luomiskertomukset Luomiskertomukset Raamattu vrt tiede L4, L5, L6 

Kirkkovuosi Kirkkovuoden neljä vuodenaikaa L1, L2 

Eettiset kysymykset Etiikka ja moraali, minä ja muut L1, L4, L6, L7 

Ekumenia Kristilliset kirkot ja yhteisöt maailmalla L2, L5, L6, L7 

Kirkkotaide Musiikki ja kuvataide L1, L2, L3, L4 

Kristillisyys ihmisen 

elämänvaiheissa 

Jumalanpalvelus, kaste, konfirmaatio, 

ehtoollinen, vihkiminen, hautaan 

siunaus 

L1, L2 

Diakonia Auttaminen ja lähetystyö L1, L2, L4, L6, L7 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään: 

• tuntiaktiivisuus 

• kirjallinen ja suullinen tuottaminen 

• kirjalliset ja suulliset kokeet 

• yhteistoiminnallinen oppiminen 

 

6. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas oppii: 

• ymmärtämään alkuseurakunnan synnyn 

• ymmärtämään ristiretkien merkityksen 

• ymmärtämään uskonpuhdistuksen vaikutukset kirkkomaailmaan ja äidinkielen 

kehittymiseen 

• ymmärtämään lähetystyötä ja yhteisvastuuta 

• maailman uskonnot 

• erottamaan oikean ja väärän, arvostamaan toisia 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 
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Alkuseurakunta Alkuseurakunnan vaiheet, Pietari ja 

Paavali 

L1, L2 

Ristiretket ja 

kristinuskon 

juurtuminen 

Ristiretket ja kristinuskon 

juurtuminen Suomeen 

L1, L2 

Uskonpuhdistus Uskonpuhdistus Euroopassa ja 

Suomessa, uskonsodat 

L1, L2 

 

Maailman uskonnot Maailman eri uskonnot L2 

Lähetystyö Lähetystyö ja yhteisvastuu L2, L3, L4 

Etiikka Oikea ja väärä, empatia, toisen 

arvostaminen, laki ja säännöt 

L1, L4, L6, L7 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään: 

• tuntiaktiivisuus 

• kirjallinen ja suullinen tuottaminen 

• kirjalliset ja suulliset kokeet 

• yhteistoiminnallinen oppiminen 

Hyvä osaaminen (8) 

 Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden 

keskeisiä sisältöjä.  

 Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, 

tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä. 

 Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta  

 Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä 

tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta. 

 Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja 

mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä. 

 Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään. 

 Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden 

keskinäiset suhteet. 

 Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti 

erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa. 

 Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja 

ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.  

 Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa 

esimerkkejä ihmisoikeuksista. 

 Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa 

soveltaa opiskelemansa uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.  

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

 

14.4.7 Elämänkatsomustieto 

3. luokka 

Tavoitteet 

• edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajattelua 

• ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita 

• rohkaista ja tukea oppilaan pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan 
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• ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan 

• rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden 

katsomuksellisia kannanottoja 

• luoda edellytyksiä oppilaan eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen 

kehittymiselle 

• kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin 

• ohjata oppilas tuntemaan YK.n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen 

perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia 

• ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta sekä 

rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvaminen hyvään 

elämään S1 

Harjoitellaan toisen kohtaamista ja 

erilaisten näkökulmien arvostamista 

(Roolileikit). 

Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja 

perustelemista suhteessa toisiin. 

Pohditaan käsitteitä vapaus-vastuu. 

L1, L2, L3 

 

L1, L2, L7 

 

L1, L2, L3, L6, 

L7 

Erilaisia elämäntapoja S2 Tutkitaan eri näkökulmista omaa 

identiteettiä 

(Kuka minä olen? Sukupuu.) 

Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja 

kulttuurivähemmistöihin (esim. 

saamelaiset, suomenruotsalaiset, romanit, 

maahanmuuttajat). 

L1, L2 

 

 

 

L1, L2 

Yhteiselämän perusteita 

S3 

Perehdytään lasten oikeuksiin pohtien 

niiden toteutumista lähellä ja kaukana 

(YK:n lapsen oikeuksien sopimus) 

Perehdytään ihmisten yhteiselämän 

perusteisiin tutkimalla esim. sopimuksen ja 

lupauksen merkityksiä niin erilaisissa 

oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän 

tilanteissa kuin laajemminkin. 

L1, L2, L3, L7 

 

 

L1, L2, L3, L7 

 

 

Luonto ja kestävä 

tulevaisuus S4 

Pohditaan luonnon ja ihmisen tulevaisuutta 

sekä kestävää kehitystä. 

(Jokamiehenoikeudet) 

Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin(esim. 

lineaarinen,  syklinen ja episodinen) ja 

niiden merkitykseen ihmisen elämässä. 

L1, L3, L7 

 

 

L1, L2 

 

 

Arviointi 

• oppilas osaa arvostaa muiden mielipiteitä  

• osaa esittää ja perustella omia näkemyksiään 

• tietää lapsen oikeuksia 

• ymmärtää oman toiminnan merkityksen lähiympäristössä 

• oppilas ymmärtää käsitteet vastuu ja vapaus 

• osaa toimia luontoa kunnioittaen 

• tietää jokamiehenoikeuksista 

• ymmärtää asioiden riippuvuussuhteita 
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4. luokka 

Tavoitteet 

• edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan 

• ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita 

• rohkaista ja tukea oppilaan pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan 

• ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan 

• rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 

kannanottoja 

• luoda edellytyksiä oppilaan eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen 

kehittymiselle 

• kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin 

• ohjata oppilas tuntemaan YK.n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen 

perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia 

• ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta sekä rohkaista 

oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvaminen hyvään elämään 

S1 

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden  

ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. 

Pohditaan onnellisuutta ja hyvää elämää. 

(Kultainen keskitie; Aristoteles -kohtuus 

kaikessa, Tarpeiden hierarkia) 

L1, L2, L3, L7 

 

L1, L2, L3, L7 

 

Erilaisia elämäntapoja S2 Pohditaan yhdenvertaisuuden, 

hyväksymisen, ymmärtämisen, 

tietämisen, uskomisen ja luulemisen 

merkityksiä. 

( Luulo ei ole tiedon väärti- totta toinen 

puoli) 

L1, L2, L3, L7 

 

Yhteiselämän perusteita S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän 

perusteisiin tutkimalla oikeuden ja 

velvollisuuden merkityksiä niin 

erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä 

arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä 

kuin laajemminkin. 

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä 

ja perustelemista suhteessa yhteiselämän 

vaatimuksiin. 

 

L1, L6, L7 

 

 

 

 

 

L1, L2, L3, L7 

Luonto ja kestävä tulevaisuus 

S4 

Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä 

(esim.humanistinen, utilistinen, 

mystinen, naturalistinen)  sekä luonnon ja 

ihmisen tulevaisuutta (esim.eläinten 

oikeudet) 

L1, L3, L7 

 

Arviointi 

• oppilas tuntee oikeudenmukaisuuden periaatteita  

• oppilas ymmärtää oikeuden ja velvollisuuden periaatteita omassa elämässään  
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• rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perustella  

• on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita ja osaa kantaa vastuuta luonnosta 

• ymmärtää erilaisia luontokäsityksiä  

 

5. luokka 

Tavoitteet 

• edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan 

• ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita 

• rohkaista ja tukea oppilaan pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan 

• ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan 

• rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 

kannanottoja 

• luoda edellytyksiä oppilaan eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen 

kehittymiselle 

• kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin 

• ohjata oppilas tuntemaan YK.n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen 

perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia 

• ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta sekä rohkaista 

oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvaminen hyvään elämään 

S1 

Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti 

ajattelun-, uskonnon ja 

elämänkatsomuksen vapauden 

näkökulmasta. 

L1, L6, L7 

Erilaisia elämäntapoja S2 Perehdytään erilaisiin elämän- ja 

maailmankatsomuksiin.( maailmankuva, 

elämänkatsomus, maailmankatsomus) 

Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä 

ja perustelemista suhteessa eri 

kulttuureihin ja katsomuksiin. 

L2, L4 

 

 

L1, L2, L6, L7 

Yhteiselämän perusteita S3 Perehdytään ihmisen yhteiselämän 

perusteisiin tutkimalla esimerkiksi rauhan 

ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa 

oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän 

tilanteissa ja ympäristöissä kuin 

laajemminkin.(demos-kratos, 

vertaissovittelu, oppilasneuvostot) 

L1, L2, L3, L7 

Luonto ja kestävä 

tulevaisuus S4 

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja 

perustelemista suhteessa maailmankuvaan 

ja kestävään tulevaisuuteen. 

L1, L2, L3, L7 

 

Arviointi 

• osaa arvioida väitteitä ja niiden perusteluita 

• ymmärtää katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään 

• tunnistaa keskeisiä maailmankatsomuksia ja kulttuureita ja osaa nimetä niiden olennaisia 

piirteitä 

• tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita ja 
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ymmärtää niiden merkityksen 

• on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita ja osaa toimia luontoa kunnioittaen  

 

6. luokka 

Tavoitteet 

• edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan 

• ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita 

• ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan 

• rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 

kannanottoja 

• luoda edellytyksiä oppilaan eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen 

kehittymiselle 

• kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin 

• ohjata oppilas tuntemaan YK.n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen 

perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia 

• ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön 

sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä 

• ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta sekä rohkaista 

oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään 

 

Osa-alue Sisältö 
 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvaminen hyvään elämään 

S1 

Perehdytään arvon ja normin 

käsitteeseen. 

(Itseisarvo, välinearvo) 

L1, L4 

Erilaisia elämäntapoja S2 Perehdytään suomalaiseen, 

eurooppalaiseen ja maailman 

kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. 

(UNESCO:n maailmanperintölista) 

Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä 

ja perustelemista suhteessa eri 

kulttuureihin ja katsomuksiin. 

L2, L7 

 

 

 

L1, L2,L7 

Yhteiselämän perusteita S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia 

niiden kontekstin, tarkoitusten ja 

seurausten näkökulmista. 

(esim.velvollisuusetiikka, seurausetiikka) 

L1, L2, L7 

Luonto ja kestävä tulevaisuus 

S4 

Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja 

tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan 

niiden vaikutusta ihmisten elämään sekä 

perehdytään erilaisiin tietokäsityksiin. 

(Ajattelen olen siis olemassa) 

Tutkitaan luonnon ja ihmisen 

tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. 

L1,L2, L4, L5,  

 

 

 

 

L1, L3, L7 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen (8) 
• Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla 

joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä tilanteita 

• Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja niiden perusteluja sekä pohtia 
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perusteluiden asiaankuuluvuutta 

• Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan 

• Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen 

sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa  

• Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, 

eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä 

yhteisön tai yhteiskunnan kulttuurisesta moninaisuudesta 

• Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä 

• Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden 

suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä yksin että ryhmässä. 

• Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella 

toisten näkemyksiä ja kannanottoja 

• Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa 

esimerkkejä lapsen oikeuksista 

• Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja 

 

14.4.6 Historia 

5. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas oppii: 

• oman suvun vaiheet ja kotiseudun asuttamisen 

• esihistorian aikakaudet 

• ymmärtämään korkeakulttuurien syntymisen 

• ymmärtämään antiikin perinnön länsimaisen kulttuurin pohjana 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Oppilaan oman suvun 

vaiheet 

Oppilaan oman suvun vaiheita sekä 

oman kunnan ja Torniojokilaakson 

menneisyyttä, oppilaan oman suvun 

ammattien vaiheita.  

L 1, L 2, L 4, L 5 

Esihistorian 

aikakaudet sekä 

maanviljelykulttuurin 

ja sivilisaation synty, 

Lapin asuttaminen 

Maanviljelykulttuurin murros ja 

sivilisaation synty, Antiikin 

Kreikka,ja Rooma, Lapin 

asuttamisen varhaiset vaiheet. 

L1, L2, L4, L5 

Vanha aika Esihistoriallinen aika Suomessa ja 

maamme asuttamisen alkuvaiheet. 

Muinaissuomalainen elämäntapa. 

Viikinkiajan merkitys Pohjolan 

kehittymiselle. 

L1, L2, L4, L5 

 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään: 

• tuntiaktiivisuus 

• kirjallinen ja suullinen tuottaminen 

• kirjalliset ja suulliset kokeet 

• yhteistoiminnallinen oppiminen 
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6. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas oppii: 

• keskiajan kehityksen 

• ymmärtämään uuden ajan ja maailmankuvan murroksen 

• ymmärtämään Suomen kehittymisen Ruotsin vallan aikana 

• ymmärtämään valistuksen ja Ranskan vallankumouksen perusperiaatteet 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Keskiaika Keskiaika L1, L2, L4, L7 

Löytöretket ja uusi aika Löytöretket, uuden ajan murros, 

kaukaiset korkeakulttuurit 

L1, L2, L4, L7 

Pohjola ja Suomi 

keskiajalta Napoleonin 

aikakauteen 

Pohjolan keskiaika, Suomi Ruotsin 

valtakunnan yhteydessä 

L1, L2, L4, L7 

 

Valistus ja Ranskan 

vallankumous 

Valistus, Amerikan 

itsenäistyminen, Ranskan 

vallankumous, Napoleonin 

esiinmarssi 

L1, L2, L4, L7 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään: 

• tuntiaktiivisuus 

• kirjallinen ja suullinen tuottaminen 

• kirjalliset ja suulliset kokeet 

• yhteistoiminnallinen oppiminen 

Hyvä osaaminen (8) 

 Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa erilaisista tietolähteistä. 

 Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja tulkinnan. 

 Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa 

esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisista piirteistä. 

 Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan ihmisen asemaan ja nimeämään tämän 

toiminnan motiiveja. 

 Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista. 

 Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas 

osaa kuvata joidenkin esimerkkien avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri 

ihmisten ja ryhmien näkökulmasta. 

 Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen. 

 Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään joidenkin historian ilmiöiden syy- ja 

seuraussuhteita. 

 Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö 

voidaan tulkita eri tavoin. 

 Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman 

tai ilmiön eri toimijoiden kannalta. 
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14.4.9 Yhteiskuntaoppi 

4. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas oppii: 

• yhteiskunnan toimintaperiaatteita 

• hahmottamaan demokratian perustoimintaperiaatteet 

• ymmärtämään yhteiskunnallista päätöksentekoa 

• tarkastelemaan median roolia arjessa ja yhteiskunnassa 

• ymmärtämään omaa rahankäyttöä ja kulutusvalintojen perusteita 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Yhteiskunta Yhteiskunnan jäsenenä toimiminen, 

yhteiskunnalliset oikeudelliset 

periaatteet, tasa-arvo, ihmisoikeudet, 

yhdenvertaisuus, yhteiskunnan 

arvot, Suomen eri kulttuurit ja 

vähemmistökulttuurit, 

maahanmuuttajat, turvallisuus, 

erilaiset yhteisöt 

L2, L3, L4, L7 

Yhteiskunnassa 

toimiminen 

Demokratia, päätöksenteko, yksilön 

vaikutusmahdollisuudet, 

demokraattinen vaikuttaminen, 

yhteiskunnassa toimiminen, 

oppilaan vaikutusmahdollisuudet 

peruskoulussa, oppilas erilaisissa 

yhteisöissä, oman mielipiteen 

ilmaiseminen 

L2, L6, L7 

Median rooli  Erilaiset mediat, turvallinen 

mediankäyttö, median luotettavuus, 

sosiaalinen media 

L2, L4, L6, L7 

Rahankäyttö Taloudellinen toiminta ja sen 

merkitys, rahankäyttö ja 

ansaitseminen, säästäminen, 

kierrättäminen.  

L3, L4 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään: 

• tuntiaktiivisuus 

• kirjallinen ja suullinen tuottaminen 

• kirjalliset ja suulliset kokeet 

• yhteistoiminnallinen oppiminen 

 

6. lk 

Tavoitteet 

Oppilas oppii: 

• työn ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa 

• Suomen hallinnon perusperiaatteet 

• kansalaisen vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 
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• tarkastelemaan median roolia muuttuvassa yhteiskunnassa 

• ymmärtämään taloudellista toimintaa laajemmassa mittakaavassa 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Työ ja yhteiskunta  Työn merkitys yhteiskunnassa, 

erilaiset ammatit, muuttuva 

työnkuva, ammatinvalinta, 

tutustuminen yrittäjyyteen 

L2, L6, L7 

Suomen hallinto Demokratia, kunta, eduskunta, 

Euroopan unioni, hallitus, 

presidentti, tutustuminen yksilön 

vaikutusmahdollisuuksiin 

kuntatasolla 

L2, L3, L4, L7 

Oikeus ja 

turvallisuus 

Lait, poliisi, rangaistukset, 

turvallisuus 

L2, L3, L4, L7 

Media Erilaiset mediat, turvallinen 

mediankäyttö, median luotettavuus, 

sosiaalinen media, tekijänoikeus 

L1, L2, L4, L6, L7 

Talous Taloudellinen toiminta ja sen 

merkitys, eri maksutavat, laina, 

verotus 

L3, L4 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään: 

• tuntiaktiivisuus 

• kirjallinen ja suullinen tuottaminen 

• kirjalliset ja suulliset kokeet 

• yhteistoiminnallinen oppiminen 

Hyvä osaaminen (8) 

 Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimia niiden mukaisesti. 

Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää 

tarvitaan.  

 Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys medialla on hänen omassa elämässään ja 

miten erilaisia medioita voidaan käyttää vaikuttamisen välineenä. 

 Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä perheen 

toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan toimivuuden perustana. 

 Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että eri toimijoiden tuottamaan 

yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä. 

 Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja, 

kuten kuuntelemista, kantaa ottamista, sopeutumista enemmistö- päätöksiin sekä 

vaikuttamista lähiyhteisössä. 

 Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja 

sekä pystyy kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia 

vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.  

 Oppilas osaa käyttää mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä sekä 

pohtia sen käyttämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia. 
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14.4.10 Musiikki 

Tavoitteet Sisältö Painoitus/paikallisuus 

T1 rohkaista oppilasta 

osallistumaan 

yhteismusisointiin ja 

rakentamaan myönteistä 

yhteishenkeä yhteisössään 

S1-S4 

L2, L6, L7 

- yhteislaulu 

- esiintymiskokemuksia 

mahdollisuuksien mukaan 

T2 ohjata oppilasta 

luontevaan äänenkäyttöön ja 

laulamiseen sekä 

kehittämään keho-,rytmi-, 

melodia- ja sointusoittimien 

soittotaitoaan musisoivan 

ryhmän jäsenenä 

S1-S4 

L2 

- ääni- ja hengitysharjoituksia 

- äänenmurrokseen 

valmistautuminen (5. ja 6. lk) 

- lastenlauluja, perinnelauluja, 

kansanlauluja, paikallisten 

lauluntekijöiden lauluja, vuoden 

kiertoon ja juhliin liittyviä 

lauluja, oppilaan ikäkauteen 

sopivia lauluja 

- Lapinmaa, Kymmenen virran 

maa (3. lk) 

- lauluja Pohjoismaista (4. lk) 

- tutustumista paikallisiin 

muusikoihin mahdollisuuksien 

mukaan 

- käytössä olevien keho- ja 

rytmisoittimien 

tarkoituksenmukainen käyttö 

- tutustumista johonkin 

melodiasoittimeen esim. 

nokkahuilu, laattasoittimet, 

kantele (3. lk) 

- tutustumista johonkin 

bändisoittimeen (esim. basso 

vapailla kielillä) (3. lk) 

- jokin melodiasoitin osaksi 

yhteissoittoa (4. lk) 

- jonkin säestyssoittimen alkeita 

esim. ukulele, kitara, 

laattasoittimet, kantele (4. lk) 

- basson perusotteita (5. lk) 

- tasa- ja kolmijakoinen komppi 

rummuilla (5. lk) 

- oppilasesiintymiset 

T3 kannustaa oppilasta 

keholliseen musiikin, 

kuvien, tarinoiden ja 

tunnetilojenilmaisuun 

kokonaisvaltaisesti liikkuen 

S1-S4 

L1, L2 

- leikkejä, pelejä, 

musiikkiliikuntaa ja 

draamaharjoituksia 

 

T4 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

ääniympäristön ja musiikin 

S1-S4 

L2 

- kuuntelutaito: taidemusiikkia, 

eri kulttuurien musiikkia ja 

kansanmusiikkia 
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elämykselliseen kuunteluun 

sekä ohjata häntä 

jäsentämään kuulemaansa 

sekä kertomaan siitä 

 

T6 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan musiikillisia 

kokemuksiaan ja 

musiikillisen maailman 

esteettistä, kulttuurista ja 

historiallista 

monimuotoisuutta 

 

- esim. kuullun mukaan 

piirtäminen ja liikkuminen 

- keskittymistaidon kehittäminen 

- hiljaisuuden kuunteleminen 

 

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 

- omaan ilmaisuun ja 

keksimiseen rohkaiseminen 

- omat pienet kappaleet ja 

improvisointi 

(teknologian hyväksikäyttö) 

- konserteissa ja luokkatilanteissa 

tilankäytön, akustiikan ja 

vahvistimien käytön 

huomioiminen 

T7 ohjata oppilasta 

ymmärtämään 

musiikkikäsitteitä ja 

musiikin merkintätapojen 

periaatteita musisoinnin 

yhteydessä 

S1-S4 

L4 

- nuotteihin tutustuminen 

- c1 – c2 (3. lk) 

- yksinkertaiset aika-arvot: 

kokonuotti, puolinuotti, 

neljäsosanuotti ja 

kahdeksasosanuotti (3. lk) 

- muotorakenteeseen 

tutustuminen: säkeistö, kertosäe 

(A, B) (3. lk) 

- harmonia:duuri ja molli (4. lk) 

- taukoihin tutustuminen: 

kokotauko, puolitauko, 

neljäsosatauko, 

kahdeksasosatauko (4. lk) 

- nuottien korotus, alennus ja 

palautus  (5. lk) 

- sointumerkkeihin tutustuminen 

(5. lk) 

- musiikin seuraaminen sanoista, 

nuoteista, komppilapuista tms. 

(5. ja 6. lk) 

- kappaleen rakenteen 

seuraaminen: intro, A- osa 

(säkeistö), B- osa (kertosäe)  

(6. lk) 

T8 ohjata oppilasta 

tunnistamaan musiikin 

S1-S4 

L3 

- soittimien ja oman äänen 

tarkoituksenmukainen käyttö 
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vaikutuksia hyvinvointiin 

sekä huolehtimaan 

musisointi- ja 

ääniympäristön 

turvallisuudesta 

- kuulosta ja musisointi- sekä 

ääniympäristöstä huolehtiminen 

- musiikkilaitteiden 

ylläpitäminen, huolto ja korjaus 

T9 ohjata oppilasta 

kehittämään musiikillista 

osaamistaan harjoittelun 

avulla, osallistumaan 

tavoitteiden asettamiseen ja 

arvioimaan edistymistään 

suhteessa tavoitteisiin 

S1-S4 

L1 

-esiintyminen (yleisöpalaute) ja 

yhteismusisointi (oma 

tekeminen) antavat oppilaalle 

vuorovaikutuskokemuksia 

- musiikkitilaisuuksien 

suunnittelu 

- yhteistyötä muiden luokkien/ 

koulujen ja vanhempien kanssa 

mahdollisuuksien mukaan 

- musiikki itsessään auttaa 

aivojen kehittymisessä 

 

 

S1 Miten musiikissa toimitaan 

 ryhmän jäsenenä toimiminen 

 myönteisen yhteishengen luominen 

 ilmaisu, keksiminen, luonteva äänenkäyttö, laulaminen, liikkuminen sekä keho-, rytmi- 

o melodia- ja sointusoittimien soittaminen 

 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

 peruskäsitteiden (taso, kesto, voima, väri) hahmottaminen 

 musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto   

o hahmottaminen ja käsitteiden nimeäminen  

 tulkinta ja musiikillinen ilmaisu 

 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

 arjen eri ääniympäristöt 

 musiikin merkitys omissa yhteisöissä 

 yhteydet muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin 

 

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto 

 lastenlaulut, eri kulttuurien musiikki, taidemusiikki, populaarimusiikki ja 

kansanmusiikki 

 oma kulttuuri ja kulttuuriperintö huomioon 

 oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet 

 

Arviointi 

Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. 

Erityistä huomiota kiinnitetään: 

 musisointitaitojen kehittymiseen 

 yhteismusisointitaitojen kehittymiseen 

 käsitteellisen ajattelun kehittymiseen 

 



188 

Sanallinen arviointi 3. lk-4. lk ja numeroarvosana 5. luokan syksystä eteenpäin. 

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.  

 

14.4.11 Kuvataide 

3. luokka 

Tavoitteet 

 oppilasta kannustetaan ja rohkaistaan havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta 

visuaalista kulttuuria 

 oppilasta ohjataan ja kannustetaan keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä 

perustelemaan näkemyksiään 

 oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun 

keinoja 

 oppilasta opastetaan ja ohjataan tuottamaan kuvia yksin ja ryhmässä  

 oppilasta ohjataan ja innostetaan kuvallisten taitojen kehittämisessä 

 oppilasta kannustetaan ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 

omissa kuvailmaisuissaan ja toimintatavoissaan 

 

Osa-alue Sisältö 
 

Laaja-

al. 

osaam. 

esimerkkejä 

Visuaalinen 

havaitseminen 

ja ajattelu 

 

- oppilaiden tekemien kuvien ja 

kuvakulttuurien havainnointi ja 

tarkastelu 

-keskustelu oppilaiden töistä ja 

pohdinta niiden yhteydestä ja 

osuudesta ympäristöön, kulttuuriin  

-omien ja toisten töiden arvostaminen 

- taidekäsitteistöön tutustuminen ja 

käsitteistön käyttäminen  

L1-L6 -taidenäyttelyt 

-lähialueen taiteilijat 

-lähialueen rakennukset 

ja rakennettu ympäristö 

-

Muonion/Tornionjoki,La

ppi 

-Suomen taide (esim. 

Kultakausi) 

-omat taidenäyttelyt 

Kuvien 

tuottaminen 

-mahdollisuuksien mukaan kaikissa 

kuvataiteen sisällöissä taiteelle 

ominaisten toimintatapojen harjoittelu 

ja käyttö  

- erilaisten piirtimien käyttö  

- maalaaminen eri tekniikoilla  

- grafiikan erilaisten tekniikoiden 

käyttö, työvaiheiden nimitykset 

- rakentelu ja muotoilu erilaisilla 

materiaaleilla 

-kuvan tuottaminen TVT:lla 

-työvälineiden oikeanlainen käyttö 

L1-L7 -lyijykynä, hiili, 

värikynät, erilaiset liidut 

-vesivärit, peitevärit, -

sekatekniikka, kollaasi 

-leimasin- ja 

kohopainanta, 

monotypia,  

-savi, paperimassa, puu, 

rautalanka, lumi, paperi, 

itse tehdyt massat,  

-valokuva, digitaalinen 

kuva, video, animaatio 

-luonnostelu 

-viiva, rytmi, liike 

-erilaiset pinnat, muodot 
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-värioppi: pää/välivärit 

-laveeraaminen 

-sommittelun alkeet 

-esinemuotoilu: 

kaksiulotteisesta 

kolmiulotteiseksi 

Visuaalisen 

kulttuurin 

tulkinta 

-lähiympäristön visuaalisen kulttuurin 

tarkastelu ja tulkinta 

-etsitään visuaaliseen ympäristöön 

liittyviä merkityksellisiä kokemuksia 

ja elämyksiä 

-tutustutaan suomalaisiin taiteilijoihin 

-median ja mainonnan osalta 

keskitytään oppilaiden elämää 

koskettaviin ja heitä kiinnostaviin 

medioihin ja mainoksiin 

-todellisuuden ja fiktion tarkastelu 

L1,L2, 

L4-L6 

-lähialueiden paikat ja 

rakennukset 

-Suomen taide 

(esim.Kultakausi) 

-taidekuva, valokuva, 

kuvituskuva, elokuva, 

mainoskuva, sarjakuva ja 

uutiskuva sekä pelit 

-kuvakerronta 

 

Esteettinen, 

ekologinen ja 

eettinen 

arvottaminen 

-lähiympäristön kulttuuriperintöön, 

kulttuurien kuvailmaisutapoihin ja 

niissä ilmeneviin arvoihin 

tutustuminen 

-tarkastellaan omien valintojen 

merkitystä kestävän kehityksen 

kannalta 

-pohditaan materiaalien 

tarkoituksenmukaista ja ekologista 

käyttöä 

-kuvien tekeminen kestävään 

kehitykseen pohjautuen 

-kulutuskritiikki 

-työvälineistä ja työympäristöstä 

huolehtiminen 

 -lähialueen ympäristö, 

rakennukset ja 

kulttuuriperintö 

-kierrätystavara, 

romutavara, 

luonnonmateriaalit 

-maataide, 

ympäristötaide 

 

 

Arviointi 

 oppimisen arviointi ja palaute on kannustavaa, ohjaavaa, yksilöllistä 

 palautteella tuetaan kuvataiteen työtapojen ja itsearviointitaitojen kehittymistä 

 oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen 

 sanallisessa arvioinnissa tai arvosanassa oppilaan osaamista arvioidaan paikallisessa 

opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin 

 

Oppilas 

 osaa havainnoida ympäristöä ja kuvia ja osaa sanallistaa näkemäänsä 

 osaa käyttää erilaisia materiaaleja ja tekniikoita 

 osaa käyttää kuvataiteen käsitteistöä 

 

4. luokka 

Tavoitteet 

 Oppilas osaa havainnoida taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 
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monipuolisesti erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen ja muita tiedon tuottamisen tapoja 

käyttäen.  

 Oppilas osaa keskustella havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelee näkemystensä 

perustelemista  

 Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä 

harjaannuttaa kuvan tekemisen taitojaan.  

 Oppilas tarkastelee taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan 

näkökulmista 

 Oppilas kokeilee eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan. 

 

 

 

 

Osa-alueet Sisältö laaja-al. 

osaam. 

Esimerkkejä 

Visuaalinen 

havaitseminen 

ja ajattelu 

-taiteen ja lähiympäristön moniaistinen 

havainnointi 

-keskustelu havainnoista ja ajatuksista 

sekä näkemysten perustelemisen opettelu 

-taidekäsitteistön käyttäminen ja uuden 

oppiminen 

-omien kuvakulttuureiden tuottaminen  

-omien ja muiden töiden arvostaminen ja 

kuvista keskustelu 

 L1-L6 -taidenäyttelyt 

-lähialueen 

taiteilijat 

-lähialueen 

rakennukset ja 

rakennettu 

ympäristö 

-Muonion/Tornion-

joki, Lappi 

-Suomen taide 

(esim. Kultakausi) 

-Kalevala 

-omat 

taidenäyttelyt 

Kuvallinen 

tuottaminen 

-mahdollisuuksien mukaan kaikissa 

kuvataiteen sisällöissä taiteelle 

ominaisten toimintatapojen harjoittelu ja 

monipuolinen ja luova käyttö  

- erilaisten piirtimien käyttö  

- maalaaminen eri tekniikoilla  

- grafiikan erilaisten tekniikoiden käyttö, 

työvaiheiden nimitykset 

- rakentelu ja muotoilu erilaisilla 

materiaaleilla 

-kuvan tuottaminen TVT:lla 

-työvälineiden oikeanlainen käyttö sekä 

niiden ja työvaiheiden nimitykset 

- Kuvallisen vaikuttamisen keinojen 

harjaannuttaminen omissa kuvissa  

-kuvan tekemisen taitojen tavoitteellinen 

syventäminen yksin ja ryhmässä.   

 L1-L7 -lyijykynä, hiili, 

värikynät, erilaiset 

liidut 

-vesivärit, 

peitevärit,  

-sekatekniikka, 

kollaasi 

-leimasin- ja 

kohopainanta, 

monotypia,  

-savi, paperimassa, 

puu, rautalanka, 

lumi, paperi, itse 

tehdyt massat,  

-valokuva, 

digitaalinen kuva, 

video, animaatio 

-luonnostelu 
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-viiva, rytmi, liike 

-erilaiset pinnat, 

muodot 

-värioppi: 

pää/välivärit, 

kontrastit 

(kylmä/lämmin) 

-laveeraaminen 

-sommittelun alkeet 

-esinemuotoilu: 

kaksiulotteisesta 

kolmiulotteiseksi 

Visuaalisen 

kulttuurin 

tulkinta 

-eri yhteyksistä ja eri lähtökohdista 

olevien kuvien tarkastelu 

-median kriittinen tarkastelu, toden ja 

fiktion ero 

-ajankohtaiseen tai historialliseen 

suomalaiseen taideteokseen tutustuminen 

teoksen ja katsojan näkökulmasta 

 -oppilas soveltaa eri kulttuurien ja eri 

aikakausien kuvailmaisua omissa 

töissään 

  -lähialueiden paikat 

ja rakennukset 

-Suomen taide 

(esim.Kultakausi) 

-taidekuva, valo-

kuva, kuvituskuva, 

elokuva, mainos-

kuva, sarjakuva ja 

uutiskuva sekä pelit 

-kuvakerronta 

Esteettinen, 

ekologinen ja 

eettinen 

arvottaminen 

-kuva-ilmaisun sisältöjen ja 

toimintatapojen lähtökohtana 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä 

kehitys  

-tutustuminen paikalliseen ympäristöön, 

esineisiin ja arkkitehtuuriin 

rakennusperinteen kautta 

- tarkastellaan omien valintojen 

merkitystä kestävän kehityksen kannalta 

- pohditaan materiaalien 

tarkoituksenmukaista ja ekologista 

käyttöä 

-kuvien tekeminen kestävään kehitykseen 

pohjautuen 

-kulutuskritiikki 

-työvälineistä ja työympäristöstä 

huolehtiminen 

 

  -kierrätys-

materiaali, romu-

tavara, luonnon-

materiaalit 

-maataide, 

ympäristötaide 

-ihmisen kädenjälki 

luonnossa 

-pienoismallit 

-vierailu esim. 

kotiseutumuseolle, 

missä voidaan 

tutustua paikalli-

seen rakennus-

perinteeseen ja 

esineistöön ja ottaa 

niitä kuvan-

tuottamisen 

lähtökohdiksi. 

 

Arviointi 

 oppimisen arviointi ja palaute on kannustavaa, ohjaavaa, yksilöllistä ja jatkuvaa 

 palautteella tuetaan kuvataiteen työtapojen ja itsearviointitaitojen kehittymistä 

 oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten 
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arvostamiseen 

 sanallisessa arvioinnissa tai arvosanassa oppilaan osaamista arvioidaan paikallisessa 

opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin 

Oppilas 

 havainnoi monipuolisesti ympäristöä ja osaa sanallistaa näkemäänsä 

 osaa käyttää erilaisia materiaaleja ja tekniikoita 

 osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita 

 osaa käyttää kuvataiteen käsitteistöä 

 

5. luokka 

Tavoitteet 

 kannustaa havainnoimaan eri aistein taidetta, ympäristöä ja muuta kuvakulttuuria 

 rohkaista keskustelemaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta kuvallisesta kulttuurista 

 innostaa kuvataiteen keinoin ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen ilmaisemaan 

havaintojaan 

 ohjata käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja 

 harjaannuttaa kuvan tekemisen taitoja 

 ohjata tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja ryhmässä 

 tehdä tutuksi erilaisia kuvallisen viestinnän tapoja ja ohjata käyttämään kuvallisen 

vaikuttamisen keinoja teoksissaan 

 ohjata keskustelemaan arvoista taiteessa, ympäristössä ja kuvallisessa kulttuurissa 

 kannustaa ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys omissa 

kuvissaan ja materiaaleissa ja työskentelyssään 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-

al. 

osaam. 

Esimerkkejä 

Visuaalinen 

havaitseminen 

ja ajattelu 

-taiteen, ympäristön ja visuaalisen 

kulttuurin moniaistinen havainnointi 

erilaisin kuvallisin työvälinein 

-keskustelu havainnoista ja 

ajatuksista sekä näkemysten 

perusteleminen 

-taidekäsitteistön käyttäminen ja 

uuden oppiminen 

-omista kuvakulttuureista keskustelu 

ja kuvakulttuurien  tuottaminen  

-omien ja muiden töiden 

arvostaminen ja kuvista keskustelu, 

palautteen antaminen 

-kuvanlukutaidon kehittäminen, 

taidekäsitteistön käyttö 

L1-L6 -taidenäyttelyt 

-Muonion/ Tornionjoki, 

Lappi, oma pohjoinen 

identiteetti 

-eri kulttuurit 

-historialliset aikakaudet 

(esim. esihistoriallinen 

aika, Egypti, antiikki, 

keskiaika) 

-saamelaisuus 

-omat taidenäyttelyt 

-oma pelimaailma, 

sarjakuvat, elokuvat, 

virtuaalimaailma 

Kuvallinen 

tuottaminen 

-mahdollisuuksien mukaan kaikissa 

kuvataiteen sisällöissä taiteelle 

ominaisten toimintatapojen 

L1-L7 -lyijykynä, hiili, 

värikynät, erilaiset liidut 

-vesivärit, peitevärit, -
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harjoittelu ja monipuolinen ja luova 

käyttö  

-erilaisten piirtimien käyttö  

-maalaaminen eri tekniikoilla  

-grafiikan erilaisten tekniikoiden 

käyttö, työvaiheiden nimitykset 

-keramiikka sekä rakentelu ja 

muotoilu erilaisilla materiaaleilla 

-kuvan tuottaminen TVT:lla 

-työvälineiden oikeanlainen käyttö 

sekä niiden ja työvaiheiden 

nimitykset 

-Kuvallisen vaikuttamisen keinojen 

harjaannuttaminen omissa kuvissa -

kuvan tekemisen taitojen 

tavoitteellinen syventäminen yksin ja 

ryhmässä.   

 

sekatekniikka, kollaasi 

-leimasin- ja 

kohopainanta, 

monotypia,  

-savi, paperimassa, puu, 

rautalanka, lumi, paperi, 

itse tehdyt massat,  

-valokuva, digitaalinen 

kuva, video, animaatio 

-luonnostelu 

-viiva, rytmi, liike, 

tasapaino, jännite, tila 

(perspektiivin alkeet), 

-erilaiset pinnat, muodot 

-värioppi: pää/välivärit, 

kontrastit 

(kylmä/lämmin), 

vastavärit 

-laveeraaminen 

-sommittelu 

-esinesuunnittelu 

-havainto muodoksi 

-pienoismallit 

-tilan rakentaminen 

Visuaalisen 

kulttuurin 

tulkinta 

-eri yhteyksistä ja eri lähtökohdista 

olevien kuvien tarkastelu 

-kuvanlukutaito 

-taiteen ja muun visuaalisen 

kulttuurin tarkastelu teoksen, tekijän 

ja katsojan näkökulmasta 

- toden ja fiktion eron tunnistaminen 

ja pohtiminen mainonnassa ja 

mediassa 

 -oppilas soveltaa eri kulttuurien ja 

eri aikakausien kuvailmaisua omissa 

töissään 

 

L1-L6 -historiallisten 

aikakausien vaikutus 

kuvaan (esim. Egypti ja 

arvoperspektiivi) 

-taidekuvan, valokuvan, 

kuvituskuvan, elokuvan, 

mainoskuvan, sarjakuvan 

ja uutiskuvan sekä pelien 

ominaisuudet, keinot  ja 

symboliikka 

-kuvakerronta 

-graafinen suunnittelu, 

kuvan ja tekstin 

yhdistäminen 

(tuotemerkit) 

Esteettinen, 

ekologinen ja 

eettinen 

arvottaminen 

-kuva-ilmaisun sisältöjen ja 

toimintatapojen lähtökohtana 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä 

kehitys  

- tarkastellaan omien valintojen 

merkitystä kestävän kehityksen 

kannalta 

- pohditaan materiaalien 

tarkoituksenmukaista ja ekologista 

 L1-L4, 

L6, L7 

 

-kierrätysmateriaali,, 

romutavara, 

luonnonmateriaalit 

-maataide, 

ympäristötaide, tilataide, 

talvitaide 

-ihmisen kädenjälki 

luonnossa 

-lähialueiden paikat ja 



194 

käyttöä 

-kuvien tekeminen kestävään 

kehitykseen pohjautuen 

-kulutuskritiikki 

-työvälineistä ja työympäristöstä 

huolehtiminen 

- arvokeskustelu (taiteesta, 

ympäristöstä ja muusta kuvallisesta 

kulttuurista) 

-tutustuminen paikalliseen 

ympäristöön, esineisiin ja 

arkkitehtuuriin rakennusperinteen 

kautta 

rakennukset 

-pienoismallit 

-uudet rakennushankkeet 

 

Arviointi 

-oppilasta kannustavaa, ohjaavaa ja yksilöllisen edistyksen huomioivaa 

-omien ajatusten ilmaisemisen tukemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen ohjaavaa 

-oppilaan persoonallista kasvua tukevaa 

-oppimisen arviointi kohdistuu opetuksen tavoitteisiin 

 

Oppilas 

 havainnoi ympäristöä, taidetta sekä muuta visuaalista kulttuuria kuvallisia välineitä 

käyttäen sekä sanallistamalla näkemäänsä. 

 osaa asettaa tavoitteita työskentelylleen 

 osaa käyttää erilaisia materiaaleja ja tekniikoita 

 tuntee erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja 

 osaa tarkastella kuvia eri näkökulmista ja lähtökohdista 

 osaa käyttää erilaisia kuvailmaisun tapoja 

 osaa ilmaista näkemyksiään visuaaliseen kulttuurin liittyen 

 

6. luokka 

Tavoitteet 

 Tukea oppilaan kuvallisen ajattelun kehittymistä, erilaisten kuvien ja kuvamaailmojen 

kriittistä arviointikykyä 

 Tukea oppilaan yksilöllistä ja yhteisöllistä persoonallista kehitystä 

 Tukea oppilaan identiteetin kehitystä ja hyvinvointia 

 Kehittää eettistä ja esteettistä tietoisuutta 

 Antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun ja kuvataiteesta nauttimiseen 

 Kehittää oppilaan monilukutaitoa/ts. historia ja kulttuuritietoisuutta ja yleissivistystä 

 Tukea oppilaan mielikuvituksen ja luovan ongelmanratkaisutaidon kehittymistä 

 Ts. edistää taitoja ja ominaisuuksia, jotka auttavat kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-

al. 

Esimerkkejä 
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osaam. 

Visuaalinen 

havaitseminen 

ja ajattelu 

-Ympäristön kuvamaailmojen  ja 

ilmiöiden moniaistinen 

havainnointi erilaisin kuvallisin 

työvälinein 

-keskustelu havainnoista ja 

ajatuksista sekä näkemysten 

perusteleminen 

-taidekäsitteistön käyttäminen ja 

uuden oppiminen 

-omista kuvakulttuureista 

keskustelu ja kuvakulttuurien 

tuottaminen 

-omien ja toisten kuvallisten 

töiden arvostaminen ja kuvista 

keskustelu 

-itsearviointitaitojen 

opetteleminen 

L1-L6 -taidenäyttelyt 

-Muonion/ Tornionjoki, Lappi, 

oma pohjoinen identiteetti 

-eri kulttuurit 

-historialliset 

aikakaudet(esim.esihistoriallin

en aika, Egypti, antiikki, 

keskiaika) 

-saamelaisuus 

-omat taidenäyttelyt 

-oma pelimaailma, sarjakuvat, 

elokuvat, virtuaalimaailma 

Kuvallinen 

tuottaminen 

-kuvataiteen keskeisien 

ilmaisutapojen, materiaalien, 

tekniikoiden ja työvälineiden 

tunteminen ja 

tarkoituksenmukainen 

käyttäminen omassa ilmaisussa 

-TVT-taidot (yleiset valmiudet, 

kuvallinen työskentely ja opetus) 

 -tavoitteellinen ja 

suunnitelmallinen tuottaminen 

-prosessinomaisen työskentelyn 

opetteleminen 

-yksilö-, pari- ja ryhmätöitä 

-kuvallisen vaikuttamisen 

keinojen harjaannuttaminen 

omissa kuvissa  

L1-L7 Maalaus, piirustus, grafiikka, 

kolmiulotteinen työskentely, 

sarjakuva, kuvituskuva, 

kalligrafia 

valokuva, elokuva, 

ympäristötaide, installaatio, 

videoteos, ääniteos, ryhmätyöt, 

sekä laajemmat kuvalliset 

näyttely-,esitys-, ja 

tutkimusprojektit  

-tilan havainnointia, 

suunnittelua ja rakentamista: 

valon, värin ja muodon 

vaikutukset tilassa 

Visuaalisen 

kulttuurin 

tulkinta 

-eri yhteyksistä ja eri 

lähtökohdista olevien kuvien 

tarkastelu ja kuvailmaisun 

soveltaminen omissa töissä 

-kuvanlukutaito 

-taiteen ja muun visuaalisen 

kulttuurin tarkastelu teoksen, 

tekijän ja katsojan näkökulmasta 

-erilaisten rakennettujen 

ympäristöjen tarkastelua -

todellisuuden ja fiktion suhde 

mediassa ja mainonnassa 

 

L1-L7 -Liikkuvan kuvan historiaa ja 

muutokset lähihistoriassa; 

elokuva, televisio, mainokset, 

uutiskuva, tietokonepelit, 

youtube 

-Kuvakerronnan muodot, 

sarjakuvan, kuvituskuvan, 

valokuvan, liikkuvan kuvan 

erityispiirteet 

-ympäristösuunnittelu 

-erilaisten kulttuurien ja 

aikakausien vaikutus 

arkkitehtuuriin 
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 -taidehistoria  

Esteettinen, 

ekologinen ja 

eettinen 

arvottaminen 

-luonnon ja rakennetun 

ympäristön vuorovaikutuksen 

tarkastelua 

-materiaalin ja 

käyttötarkoituksen yhteyden 

tarkastelemista 

-ekologiset materiaalit 

-kierrätysmateriaalien käyttö 

kuvailmaisussa 

-kulttuurisen moninaisuuden ja 

kestävän kehityksen 

huomioiminen kuvailmaisussa ja 

kuvien avulla 

-harjoitellaan omien arvojen 

ilmaisemista ja valintojen 

tekemistä kestävän kehityksen 

kannalta 

-työvälinehuolto ja -järjestys, 

siistys 

L1-L4, 

L6, L7 

-kierrätysmateriaali,, 

romutavara, 

luonnonmateriaalit 

-maataide, ympäristötaide, 

tilataide, talvitaide 

-ihmisen kädenjälki luonnossa 

 

-lähialueiden paikat ja 

rakennukset 

 

-pienoismallit 

-uudet rakennushankkeet 

-ympäristösuunnittelu 

-arjen ekologiset, eettiset ja 

esteettiset valinnat omassa 

huoneessa, luokkahuoneessa. 

Mitkä asiat vaikuttavat 

viihtyvyyteen? Miten 

tekisimme luokasta 

ekologisen, eettisen ja 

esteettisen? 

 

Arviointi 

valtakunnallinen arviointitaulukko 

 

14.4.12 Käsityö 

3. luokka 

Tavoitteet 

 annetaan tilaa oppilaan omille ideoille, yrityksille ja erehdyksille 

 hyödynnetään lähiympäristöä 

 oppilas työskentelee kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaisesti (ideointi, 

kokeilu, suunnittelu, tekeminen ja esittely): painotetaan tekniikka- ja 

materiaalikokeiluja 

 oppilaalla on aktiivinen rooli ideoinnissa sekä tuotteen ja valmistuksen suunnittelussa, 

vaikka opettajan rooli suunnittelutaitojen ja valmistuksen ohjauksessa on edelleen 

merkittävä 

 oppilas tutkii ja käyttää monipuolisesti materiaaleja ja tekniikoita sekä kokeilee laitteita 

 oppilas opettelee käyttämään asianmukaista termistöä 

 oppilas toimii pitkäjänteisesti 

 oppilas harjoittelee käyttämään työvälineitä ja työtiloja oikein ja turvallisesti 

 oppilas hyödyntää opittuja TVT-taitoja 

 oppilas pystyy itse arvioimaan oppimistehtävän tavoitteiden toteutumista omassa 

käsityöprosessissa 
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 oppilas opettelee käyttämään materiaaleja taloudellisesti 

 harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia 

 kunnioitetaan ja huomioidaan jokaisen oppilaan erilaisuutta ja lähtötasoa 

 eriyttäminen tapahtuu oppimistehtävän sisällä oppilaan omista lähtökohdista 

 opetellaan etsimään ympäristöstä käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää 

työskentelyssä 

 

Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

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. 

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. 

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. 

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. 

Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan 

peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja 

työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin 

ja turvalliseen työskentelykulttuuriin. 

Dokumentointi ja arviointi: Tieto- ja viestintäteknologiaa 

käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. 

Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin 

- vertaisoppiminen ja yhdessä 

työskentely (L1) 

- ongelmanratkaisu (L1) 

- toiminnallisuus (L1) 

- kuvittelukyky ja 

kekseliäisyys (L1) 

- kulttuuriperinteeseen 

tutustuminen ja sen 

arvostaminen (L2) 

- ilmaisun ilo (L2) 

- toisen asemaan asettuminen 

(L2) 

- turva- ja suojavälineiden 

käyttö (L3) 

- kestävä kuluttaminen ja 

säästäväisyys (L3 ja L7) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja viestintäteknologia 

(L5) 

- työelämätaidot ja yrittäjyys 

(L6) 
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edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 

Käsityön tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen 

käsityöprosessin hallintaan. Lähtökohtana on erilaisten laaja-

alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. 

Keskeisistä perustekniikoista painotetaan koneompelua ja 

puutöitä. Muuten valitaan sisältöjä ajan sallimissa puitteissa. 

- koneompelun alkeet: keskeiset ompelukoneen osat, 

langoittaminen, puolaaminen, perusompeleet, ompelun 

aloittaminen, peruutus ja käännös 

- kaavan käytön alkeet, yksinkertaisen ohjeen noudattaminen, 

silittäminen 

- yksinkertaisen painokuvion ja/tai huovutustyön suunnittelu 

- oikea virkkausote, ketjusilmukka ja kiinteä silmukka 

 

- kudonta ja jokin kankaanpaino- tai huovutusmenetelmä 

 

- puutyöt: mm. mitoitus, piirroitus, poikkisahaus, höyläys, 

pinnan hiominen, viimeistelyhionta ja pintakäsittely: maalaus, 

lakkaus tai liekitys 

 

- muita materiaaleja: mm. kivi, muovi, metalli 

 

Arviointi 

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 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. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen 

kohteita ovat 

- oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi 

- tuotteen valmistaminen 

- käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja 

työstäminen 

- työskentelytaidot 

- tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä 

- oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen ja 

- kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta. 

 

4. luokka 

Tavoitteet 
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 vahvistaa ja antaa tilaa oppilaan omille ideoille, yrityksille ja erehdyksille 

 innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 

 oppilas työskentelee kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaan (ideointi, kokeilu, 

suunnittelu, tekeminen ja esittely) 

 painotetaan tekniikka- ja materiaalikokeiluja 

 opettajan rooli suunnittelutaitojen ja valmistuksen ohjauksessa on edelleen merkittävä, 

mutta oppilaan osuus kasvaa taitojen karttuessa 

 oppilas tutkii ja käyttää monipuolisesti materiaaleja ja tekniikoita sekä kokeilee laitteita 

 käytetään asianmukaista termistöä 

 oppilas toimii pitkäjänteisesti 

 oppilas käyttää TVT-taitoja käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja prosessin 

dokumentoinnissa 

 oppilas harjoittelee arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa 

ja muiden kokonaisen käsityön prosessia 

 oppilas opettelee käyttämään materiaaleja taloudellisesti 

 kunnioitetaan ja huomioidaan jokaisen oppilaan erilaisuutta ja lähtötasoa 

 opetellaan etsimään ympäristöstä käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää 

työskentelyssä 

 

Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

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. 

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. 

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. 

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai 

yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen 

käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia 

- vertaisoppiminen ja yhdessä 

työskentely (L1) 

- ongelmanratkaisu (L1) 

- toiminnallisuus (L1) 

- kuvittelukyky ja 

kekseliäisyys (L1) 

- kulttuuriperinteeseen 

tutustuminen ja sen 

arvostaminen (L2) 

- ilmaisun ilo (L2) 

- toisen asemaan asettuminen 

(L2) 

- turva- ja suojavälineiden 

käyttö (L3) 

- kestävä kuluttaminen ja 

säästäväisyys (L3 ja L7) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja viestintäteknologia 

(L5) 

- työelämätaidot ja yrittäjyys 

(L6) 
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valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. 

Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. 

Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan 

peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja 

työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin 

ja turvalliseen työskentelykulttuuriin. 

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 tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen 

käsityöprosessin hallintaan. Lähtökohtana on erilaisten laaja-

alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. 

Keskeisistä perustekniikoista painotetaan lankatöitä ja puutöitä. 

Muuten valitaan sisältöjä ajan sallimissa puitteissa. 

- silmukoiden luominen, oikea silmukka, edestakaisneule, 

neuleen päätteleminen 

- ompelukoneen hallinnan kertausta 

- erilaisten ompeleiden kokeilua 

- tilkkutyö, esim. crazy tai tilkkumaalaus 

- kudonta tai jokin kankaanpaino- tai huovutusmenetelmä 

- materiaalin valinta 

- jiirisahaaminen 

- liitostyönä ruuvikiinnitys 

- tutustuminen metalliin materiaalina 

- metallisahan ja -saksien käyttö 

- erilaisten raaka-aineiden yhteiskäyttö 

 

Arviointi 

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 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. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen 

kohteita ovat 

- oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi 

- tuotteen valmistaminen 

- käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja 

työstäminen 

- työskentelytaidot 
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- tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä 

- oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen ja 

- kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta. 

 

5. luokka 

Tavoitteet 

 annetaan tilaa oppilaan omille ideoille, yrityksille ja erehdyksille: painotetaan 

kekseliäisyyttä ja luovuutta 

 oppilas työskentelee kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaisesti (ideointi, 

kokeilu, suunnittelu, tekeminen ja esittely): painotetaan työsuunnitelmaa 

 oppilaalla on aktiivinen rooli ideoinnissa sekä tuotteen ja valmistuksen suunnittelussa 

 oppilas tutkii ja käyttää entistä monipuolisemmin materiaaleja ja tekniikoita sekä 

kokeilee laitteita 

 oppilas oppii tunnistamaan ja käyttämään asianmukaista termistöä omassa 

suunnitelmassaan 

 oppilas toimii pitkäjänteisesti 

 oppilas käyttää oikeita ja turvallisia työvälineitä sekä toimii turvallisesti eri työtiloissa 

 oppilas hyödyntää opittuja TVT-taitoja 

 oppilas pystyy itse arvioimaan oppimistehtävän tavoitteiden toteutumista omassa 

käsityöprosessissa 

 oppilas opettelee käyttämään materiaaleja taloudellisesti 

 käytetään itse- ja vertaisarviointia osana kokonaisarviointia 

 kunnioitetaan ja huomioidaan jokaisen oppilaan erilaisuutta ja lähtötasoa 

 eriytetään oppimistehtävän sisällä oppilaan omista lähtökohdista 

 etsitään ympäristöstä käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää 

työskentelyssä 

 

Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

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. 

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 

- vertaisoppiminen ja yhdessä 

työskentely (L1) 

- ongelmanratkaisu (L1) 

- toiminnallisuus (L1) 

- kuvittelukyky ja 

kekseliäisyys (L1) 

- kulttuuriperinteeseen 

tutustuminen ja sen 

arvostaminen (L2) 

- ilmaisun ilo (L2) 

- toisen asemaan asettuminen 

(L2) 

- turva- ja suojavälineiden 

käyttö (L3) 
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mittakaavoja. 

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. 

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. 

Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan 

peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja 

työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin 

ja turvalliseen työskentelykulttuuriin. 

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 tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen 

käsityöprosessin hallintaan. Lähtökohtana on erilaisten laaja-

alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. 

Käsityön tehtävänä on jatkaa ja vahvistaa jo opittujen 

perustekniikoiden osaamista sekä tukea ja vahvistaa oppilaiden 

kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. 

Keskeisistä perustekniikoista painotetaan ompelua, virkkausta 

sekä puu- ja metallitöitä. Muuten valitaan sisältöjä ajan 

sallimissa puitteissa. 

- ommellaan vaate 

- ketjusilmukka ja kiinteä silmukka 

- silmukoiden lisääminen 

- kirjonta- tai ryijytyö 

- liitoksen tekeminen 

- mitoituksen tarkkuus 

- erilaisten metallityöstövälineiden oikea käyttö 

- sähkölaitteiden turvallinen käyttö 

- ergonomia 

- kestävä kuluttaminen ja 

säästäväisyys (L3 ja L7) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja viestintäteknologia 

(L5) 

- työelämätaidot ja yrittäjyys 

(L6) 
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- leikkaavan terän toimintaperiaate 

- erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja järjestelmiin 

tutustuminen 

- yksinkertaisten laitteiden ja systeemien toimintaan 

tutustuminen ja niistä saadun tiedon soveltaminen 

työskentelyssä 

 

Arviointi 

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 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. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen 

kohteita ovat 

- oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi 

- tuotteen valmistaminen 

- käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja 

työstäminen 

- työskentelytaidot 

- tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä 

- oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen ja 

- kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta. 

 

6. luokka 

Tavoitteet 

 annetaan tilaa oppilaan omille ideoille, yrityksille ja erehdyksille: painotetaan 

kekseliäisyyttä ja luovuutta 

 oppilas työskentelee kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaisesti (ideointi, 

kokeilu, suunnittelu, tekeminen ja esittely) 

 oppilaalla on aktiivinen rooli ideoinnissa sekä tuotteen ja valmistuksen suunnittelussa 

 oppilas osaa valmistaa oman suunnitelman mukaisen tuotteen 

 oppilas tutkii, käyttää ja yhdistää entistä monipuolisemmin materiaaleja ja tekniikoita 

sekä kokeilee laitteita 

 oppilas käyttää asianmukaista termistöä 

 oppilas toimii pitkäjänteisesti 

 oppilas käyttää oikeita ja turvallisia työvälineitä vastuullisesti ja toimii turvallisesti eri 

työtiloissa 

 oppilas tutustuu yksinkertaisten arkipäivään liittyvien laitteiden toimintaperiaatteisiin 

 oppilas dokumentoi prosessin eri vaiheet opittuja TVT-taitoja hyödyntäen 

 oppilas pystyy itse arvioimaan oppimistehtävän tavoitteiden toteutumista omassa 

käsityöprosessissaan 
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 oppilas käyttää materiaaleja taloudellisesti 

 oppilas tutustuu tuotteen elinkaareen 

 käytetään itse- ja vertaisarviointia osana kokonaisarviointia 

 kunnioitetaan ja huomioidaan jokaisen oppilaan erilaisuutta ja lähtötasoa 

 eriytetään oppimistehtävän sisällä oppilaan omista lähtökohdista 

 etsitään ympäristöstä käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää 

työskentelyssä 

 

Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

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. 

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. 

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. 

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. 

Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan 

peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja 

työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin 

ja turvalliseen työskentelykulttuuriin. 

Dokumentointi ja arviointi: Tieto- ja viestintäteknologiaa 

käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. 

Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin 

- vertaisoppiminen ja yhdessä 

työskentely (L1) 

- ongelmanratkaisu (L1) 

- toiminnallisuus (L1) 

- kuvittelukyky ja 

kekseliäisyys (L1) 

- kulttuuriperinteeseen 

tutustuminen ja sen 

arvostaminen (L2) 

- ilmaisun ilo (L2) 

- toisen asemaan asettuminen 

(L2) 

- turva- ja suojavälineiden 

käyttö (L3) 

- kestävä kuluttaminen ja 

säästäväisyys (L3 ja L7) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja viestintäteknologia 

(L5) 

- työelämätaidot ja yrittäjyys 

(L6) 
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edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 

Käsityön tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen 

käsityöprosessin hallintaan. Lähtökohtana on erilaisten laaja-

alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. 

Käsityön opettamisen ydintehtävänä on monipuolistaa oppilaan 

perustietoja ja -taitoja käsityön eri osa-alueilla. Työskentelyssä 

rohkaistaan itseohjautuvaan toimintaan, pyrkimykseen ratkaista 

eteen tulevia ongelmia ja itsenäiseen tiedonhankintaan. 

Perustiedoista ja taidoista voidaan syventää esim. seuraavia: 

- koneompelu 

- ompelujärjestys 

- työskentely kirjallisen ohjeen mukaan 

- kaavan jäljentäminen 

- päärmeen- ja saumanvaran mittaaminen 

- helpohko vaate tai kodin tekstiili 

- nurja silmukka 

- joustinneule 

- silmukoiden lyhennykset 

- kirjonta- tai ryijytyö 

- tappiliitos/pyörötappiliitos 

- saranointi 

- polttokoristelu 

- lieriön sorvaus 

- niittaaminen ja muita liitosmenetelmiä 

- viilaaminen 

- vesihionta 

- kiillotus 

- kuparin pakotus 

- juotoskolvin käyttö ja huolto 

- elektroniikkarakentelua 

- erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja järjestelmiin 

tutustuminen 

- yksinkertaisten laitteiden ja systeemien toimintaan 

tutustuminen ja niistä saadun tiedon soveltaminen 

työskentelyssä 

 

Arviointi 

Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 

arviota / arvosanaa 8 varten löytyvät opetussuunnitelman perusteista. 

 

14.4.13 Liikunta 

3-6 luokka 

Tavoitteet 



206 

Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen. 

- motoristen perustaitojen vakiinnuttaminen ja monipuolistaminen 

- valmiudet liikunnalliseen elämäntapaan myönteisten kokemusten kautta 

- omasta toiminnasta vastuun ottaminen toiset huomioon ottaen reilun pelin periaatteella 

- fyysiseen aktiivisuuteen kannustaminen, erilaisten liikuntatehtävien kokeileminen ja 

harjoitteleminen parhaansa yrittäen 

- oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä 

ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voima 

 

Osa-alue Sisältö 

 
Laaja-alainen 

osaaminen 

Motoriset perustaidot 

 

Tasapainotaidot  

 

- harjoittelumenetelmiä ovat mm. 

voimistelu telineillä, kamppailu, 

luistelu, hiihto, pallopelit sekä 

musiikki ja tanssiliikunta 

Liikkumistaidot   

- harjoittelumenetelmiä ovat mm. 

telineradat, perusliikuntatavat, 

luistelu, hiihto, suunnistus ja retkeily 

Välineen käsittelytaidot  

- harjoittelumenetelmiä ovat mm. 

pompottaminen, kuljettaminen 

käsillä ja jaloilla, heittäminen ja 

kiinniottaminen, lyöminen ja 

laukaiseminen 

Vesiliikunta 

- harjoittelumenetelmiä ovat mm. 

veteen totuttelu, liuku, hengitys, 

puhaltaminen veteen, potkut ja 

käsivedot sekä  pudottautuminen ja 

hyppääminen altaan reunalta 

Ajattelu ja 

oppimaan 

oppiminen (L1) 

Itsestä 

huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

Monilukutaito (L4) 

Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

 

Fyysisten ominaisuuksien 

kehittäminen 

Kestävyys  

- harjoittelumenetelmiä ovat mm. 

juoksu ja kiinniottoleikit, pallopelit, 

maastossa liikkuminen ja uiminen 

 

Voima 

- voimaa kehitetään lähinnä oman 

vartalon painoa hyödyntäen, 

riippuen, kiipeillen, hyppien ja 

leikkimielisillä kamppailuilla 
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Nopeus   

- harjoittelumenetelmiä ovat mm. 

hypyt ja heitot räjähtävästi,  juoksu 

ja kiinniottoleikit, pelit, 

viestikisailut, erilaiset hypyt, loikat 

ja heitot 

 

Liikkuvuus   

- harjoittelumenetelmiä ovat mm. 

monipuoliset 

kehonhallintaharjoitteet, ojennukset, 

kurotukset ja venytykset sekä alku- 

ja loppuverryttelyt 

Sosiaalinen toimintakyky 

 

Ryhmätyötaidot  

- osallistuminen tuntien 

suunnitteluun 

- palautteen vastaanottaminen ja 

antaminen 

- hyvän ilmapiirin muodostaminen 

- apu- ja vertaisopettajana 

toimiminen kehitysvaiheen ja 

taitojen mukaan 

 

Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

Itsestä 

huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Psyykkinen toimintakyky 

 

Harjoitellaan liikuntatunneilla  

- onnistumisten ja pettymysten 

käsittelyä 

- omia fyysisiä rajoja 

- pitkäjännitteisyyttä 

- oman kehityksen seuraamisen 

taitoja 

- positiivista suhtautumista 

vaihteleviin liikuntatuntien 

sisältöihin 

- positiivista suhtautumista 

liikunnalliseen elämäntapaan 

Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

 

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 
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(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 

osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan 

valtakunnallisia arviointikriteereitä. 

Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa 

sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten 

Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 

Hyvä / Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Työskentely ja yrittäminen Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä 

aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia 

liikuntatehtäviä. 

Ratkaisujen teko erilaisissa 

liikuntatilanteissa 

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja 

peleissä, useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. 

Motoristen perustaitojen 

(tasapaino- ja liikkumistaidot) 

käyttäminen eri 

liikuntamuodoissa 

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa 

oppimisympäristöissä. 

Motoristen perustaitojen 

(välineenkäsittelytaidot) 

käyttäminen eri 

liikuntamuodoissa 

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa 

oppimisympäristöissä. 

Fyysisten ominaisuuksien 

harjoittaminen 

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa 

nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa 

Uima- ja pelastautumistaidot Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta 

uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla). 

Toiminta liikuntatunneilla Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet 

liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja 

asiallisesti. 

 

14.4.14 Oppilaanohjaus 
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LUKU 15 OPETUS VUOSILUOKILLA 7-9 
 

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

 

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 

 

15.3 Paikallisesti päätettävät asiat 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

 miten tuetaan oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle sekä 

perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen 

 toimintatavat siirtymävaiheessa 

 tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

 mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden 

kuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja 

miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään 

 mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 (perusteiden 

tavoitekuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset 

painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan 

vuosiluokilla 7-9 

 mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7, 8 ja 9 

 mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, 

eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet 

vuosiluokilla 7-9 

 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 

 

15.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 

7. luokka 

Tavoitteet 
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- itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen 

- erilaisten tekstien tuottaminen 

- oikeinkirjoituksen vahvistaminen 

- lukutaidon ja lukemisen ymmärtämisen kehittäminen 

- tiedonhankintataitojen kehittyminen 

- erilaisten tekstien tuottaminen 

- kielen perusrakenteiden tunteminen 

- käsinkirjoitus- ja näppäintaitojen kehittyminen 

- lukuharrastuksen lisääminen 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen 

- suullinen esitys 

- keskustelu ja kuunteleminen 

- taitojen monipuolinen 

kehittäminen 

- vuorovaikutus: 

muiden ihmisten 

kuunteleminen ja 

kunnioittaminen eli 

yhteistyötaitojen 

kehittyminen (L2) 

Tekstien tulkitseminen - Internetin käyttö ja lähdekritiikki 

- kirjaston käyttö 

- tiedon luotettavuuden arviointia 

- nuortenkirjojen ja novellien 

lukemista sekä analysointia (3 

kokonaisteosta/lukuvuosi) 

-viestintävälineiden 

käyttö ja tiedon 

luotettavuuden 

arviointi (L5) 

- maailmankuvan 

laajentaminen 

fiktiivisten tekstien 

välityksellä (L2) 

- tekstimaailman 

monipuolistuminen 

(L4) 

- ajattelu (L1) 

Tekstien tuottaminen - kirjoitelman suunnittelu 

- kappalejako 

- kirjoitelmia 

- oikeakielisyyden perusasiat: 

virkkeenmuodostus, alkukirjain, 

yhdyssanat, pilkku pää- ja 

sivulauseiden välissä sekä 

irrallisissa lisäyksissä, puhuttelussa 

ja luettelossa, suora esitys, puhe- ja 

kirjakielen eroja 

- tekijänoikeudet 

-ajattelu (L1) 

- ajatusten 

ilmaiseminen (L1) 

- tekstimaailman 

monipuolistuminen 

(L4) 

Kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin ymmärtäminen 

- kirjallisuuden päälajit 

- kirjallisuuden peruskäsitteet 

- oman paikkakunnan kulttuuri 

- sanaluokat 

- sijamuodot 

- verbien taipuminen 

persoonamuodoissa ja 

aikamuodoissa 

- nominaalimuotojen esiintyminen 

- ajattelu (L1) 

- kielitietoisuuden 

kehittyminen (L4) 
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tekstissä 

- predikaatti, subjekti ja objekti 

 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen (8) 

Oppilas 

– uskaltaa puhua ryhmässä ja pystyy valmistelemaan johdonmukaisesti etenevän 

esitelmän   

– pystyy tuottamaan kappalejaollisen ja oikeakielisesti melko virheettömän kirjoitelman 

– osaa tuottaa erilaisia tekstejä ja arvioida tiedon merkitystä 

– ymmärtää lukemansa tekstin ja lukee selkeästi 

– tunnistaa melko virheettömästi sanaluokat, sijamuodot, verbien taipumisen persoona- ja 

aikamuodoissa sekä lauseenjäsenet (predikaatti, subjekti ja objekti) 

– kirjoittaa sujuvasti sekä käsin että tietokoneella 

– lukee vaaditut kokonaisteokset 

– osaa hankkia tietoa eri tietolähteistä ja osaa arvioida lähteitä kriittisesti 

 

8. luokka 

Tavoitteet 

- itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, perusteleminen, esim. draama keinona 

- erilaisten tekstien tulkinta sekä tuottaminen ja tuottamisprosessi 

- oikeinkirjoituksen sekä kielioppitaitojen vahvistaminen 

- tietoteknisten taitojen sekä näppäilytaitojen vahvistaminen 

- lukutaidon ja luetun ymmärtämisen kehittäminen 

- kirjallisen tuntemuksen lisääminen 

- tiedonhankintataitojen lisääminen sekä lähteiden tarkka merkitseminen 

- lukuhalun lisääminen 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen 

- ongelmanratkaisukeskustelu 

- oma puhe 

- väittely 

- ilmaisu- ja draamaharjoituksia 

- vuorovaikutus, ilmaisu, 

kulttuuri (L2) 

- vaikuttaminen (L2) 

 

tekstien tulkitseminen - novellin ja näytelmän käsitteet, 

luetaan ja eritellään novelleja ja 

näytelmiä 

- kuunnelma, mahdollisesti äänikirja 

- mielipidetekstien tulkinta 

- kertomuksia 

- lukuvuotta kohden kolme 

kokonaisteosta 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologia (L5) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- yrittäjyys (L5) 

tekstien tuottaminen - luovan kirjoittamisen harjoituksia 

- novellin kirjoittaminen 

- faktan tekstilajeja: muistiinpanot ja 

referaatti; argumentoivia tekstejä, 

esim. mielipidekirjoitukset ja 

Internet-keskustelut 

- oma ajattelu ja päättely 

(L1) 

- oppimaan oppiminen, 

muistiinpanojen 

hyödyntäminen (L4) 

- tieto- ja 
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- fiktion tekstilajeja: 

tyylisuuntakirjoituksia, esim. 

romanttisia tai realistisia tekstejä 

- lauseenvastikkeet tekstissä 

- lähdemerkintöjen tekeminen 

viestintätekniikan 

osaaminen, opiskelu- ja 

työelämässä tarvittavien 

sovellusten käyttö (L5) 

 

kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin ymmärtäminen 

- verbimuodot, modukset 

- lyhenteet ja lukusanat 

- kieliopin ja kielenhuollon kertausta 

tarpeen mukaan 

- pilkkusääntöjen kertaus, pilkku 

päälauseiden välissä 

- kirjallisuuden termeistä sanoma, 

näkökulma, teema ja aihe 

- oman paikkakunnan kulttuuri 

- romantiikan ja realismin piirteitä 

- kirjallisuuden lajityyppejä: mm. 

jännitys-, fantasia-, kauhu- ja 

scifikirjallisuus 

- kaikki lauseenjäsenet, lauseke 

- viestinnän keinoja: perusteleminen, 

suostutteleminen, mainonta, 

propaganda 

- kulttuurinen osaaminen 

(L2) 

- monilukutaito (L5) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämän taidot (L5) 

 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen (8) 

- hallitsee persoonamuotoisen verbin taivutuksen eri persoonissa, aikamuodoissa ja moduksissa 

- osaa lauseenjäsennyksen 

- uskaltaa esiintyä muulle ryhmälle 

- osaa esittää perustella mielipiteensä 

- tekee tulkintoja lukemastaan tekstistä 

- lukee kolme kokonaisteosta sekä osaa tulkita omin sanoin ja kirjallisia termejä käyttäen 

- osaa kirjoittaa erityyppisiä tekstejä 

- erottaa tekstistä olennaiset asiat ja tekee niistä asianmukaiset muistiinpanot 

- hallitsee oikeakielisyyssäännöt ja osaa toimia niiden mukaan 

- osaa hankkia tietoa eri lähteistä, arvioida sitä sekä tehdä lähdemerkintöjä 

- lukee mielellään 

 

9. luokka 

Tavoitteet 

- itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, perusteleminen, draama keinona 

- erilaisten tekstien tulkinta, fiktion merkitys 

- erilaisten tekstien tuottaminen, prosessi, arviointi, palaute, itsearviointi 

- oikeinkirjoituksen vahvistaminen, tietotekniikan käytön vahvistaminen 

- lähteiden käyttö, viitteiden merkitseminen, lähdekritiikki, tekijänoikeuksien ymmärtäminen 

- lukutaidon ja lukemisen ymmärtämisen kehittäminen 

- kirjallisuuden tuntemuksen lisääminen 

- tiedonhankintataitojen kehittyminen 

- erilaisten tekstien tuottaminen 
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- oikeinkirjoituksen vahvistuminen 

- käsinkirjoitus- ja näppäintaitojen kehittyminen 

- lukuharrastuksen lisääminen 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen 

- neuvottelu- ja kokoustekniikka  

- draamaharjoituksia  

- puheharjoituksia 

- ilmaisutaitojen monipuolinen 

kehittämien 

- vuorovaikutus, ilmaisu, 

kulttuuri (L2) 

- arjen taidot (L3) 

- kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

- osallistuminen, 

vaikuttaminen (L7) 

- työelämätaidot (L6) 

Tekstien tulkitseminen - fiktiivisiin, media- ja asiateksteihin 

tutustuminen, mielipide ja fakta 

- tekstien analysointia 

- kauno- ja tietokirjallisuutta 

- kielellä kuvaileminen, symboliikka 

- lähteiden luotettavuus 

- ajattelu (L1) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologia (L5) 

- vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

- yrittäjyys (L6) 

Tekstien tuottaminen - pohtiva essee esim. luetusta kirjasta 

- yrityskirjoitus 

- novelli 

- lähteiden käytön perusteet 

- oikeinkirjoitus kokonaisuudessaan 

- kirjallisuustutkielma 

(lähdemerkinnät, sisällysluettelo, 

otsikointi, asettelu, liitteet) 

-ajattelu, oppimaan 

oppiminen (L1) 

- kulttuurinen osaaminen 

(L2) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämän taidot (L6) 

- osallistuminen (L7) 

Kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin 

ymmärtäminen 

- maailman kielet ja suomen 

sukukielet 

- sanaston muuttuminen, 

nimistötietoa 

suomen kielen ominaispiirteet 

- suomen murteet, Peräpohjolan 

murre, kielen vaihtelu tilanteen 

mukaan 

- Suomen kirjallisuuden tuntemus, 

Kalevalaa, Seitsemää veljestä 

- kielen rakenteiden kertaamista  

- suomen kielen vertailua muihin 

kieliin 

- kulttuuri-ilmiöitä (kansanperinne, 

elokuva, teatteri jne.) 

- ajattelu (L1) 

- kulttuurinen osaaminen 

(L2) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- työelämän taidot (L6) 

- osallistuminen (L7) 
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- yleisen kirjallisuuden 

päätyylisuunnat ja vaiheet 

- yksi klassikkoromaani ja yksi 

romaani nykykirjallisuudesta 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen (8) 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
 Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, 

osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä 

vaikutuksia muihin. 

 Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. Oppilas ottaa toisten 

näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa. 

 Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun 

keinoja. Oppilas osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-

esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen 

keinoja. 

 Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä 

kehittämiskohteita. 

Tekstien tulkitseminen 

 Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.  

 Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä  

 kehittämiskohteita. 

 Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen 

uudenlaisia tekstejä. 

 Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, 

pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä 

tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia 

tavoitteita ja tarkoitusperiä. 

 Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan 

hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta. 

 Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä 

ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin. 

 Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja 

katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan. 

Tekstien tuottaminen 

 Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, 

 kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. Oppilas osaa 

kuvailla itseään tekstien tuottajana.  

 Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa 

ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja. 

 Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden 

mukaisesti sekä yksin että ryhmässä.  

 Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen 

taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita. 

 Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja 

osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. Oppilas kirjoittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

 Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa.  
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 Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa 

tekstissään. 

 Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 Oppilas osaa kuvailla tekstien  kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä 

ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.  

 Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia 

kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin 

juuria. 

 Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat. 

 Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. 

 Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden 

kielten joukossa. 

 

15.4.2 Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 

7. luokka 

Tavoitteet 

 tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan 

kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. 

 Kannustetaan oppilasta käyttämään ruotsin kieltä eri viestintätilanteissa. 

 Korostetaan kulttuurin merkitystä kieltenopiskelussa ja tutustutaan pohjoismaisiin 

arvoihin ja kulttuuriin 

 Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan 

käsitellä myös koulun opetuskielellä. 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-

alainen 

osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

 Itsestä ja lähipiiristä kertominen ja asioiminen 

tavallisimmissa tilanteissa. 

 Kehitetään keskustelutaitoja ja laajennetaan eri 

aihepiirien sanastoa mm. matkustaminen, 

tienneuvominen ja elokuvissakäynti. 

 Tutustutaan Pohjoismaiden kulttuuriin ja arvoihin. 

 Tutustutaan viestintä ja tiedonhakukanaviin esim. 

pohjoismaiset tiedotusvälineet ja julkaisut. Eri 

näkökulmien huomioiminen. 

L1, L4 

 

Kielenopiskelutaidot  ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 

säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten 

samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä 

käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa 

tukena 

 rohkaistaan oppilasta asettamaan tavoitteita 

ja hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä.  

 ohjataan oppilasta arvioimaan oppimistaan 

itsenäisesti ja yhteistyössä. 

 myönteisen vuorovaikutuksen korostaminen, jossa 

L1, L3, L7 
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tärkeintä on viestin välittyminen 

Kehittyvä kielitaito,  

taito toimia 

vuorovaikutuksessa, 

 harjoitellaan monenlaisia jokapäiväisiä 

viestintätilanteita sekä toimintaa niissä 

aloitteellisesti 

 Keskeisimmät opittavat rakenteet ovat verbin 

aikamuodot. 

 persoonapronominien eri muodot ja imperatiivi. 

 Syvennetään prepositioiden ja päälauseen 

sanajärjestystä sekä tutustutaan det finns –

rakenteeseen. 

 

Kehittyvä kielitaito,  

taito tulkita tekstejä, 
 tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 

tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista 

hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa 

päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä. 

Käytetään apuna TVT:aa ja siihen liittyviä 

oppimisympäristöjä 

L4 

Kehittyvä kielitaito,  

taito tuottaa tekstejä 
 tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 

ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen 

huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja 

ääntämisen perussääntöihin. käytetään apuna 

TVT:aa ja siihen liittyviä oppimisympäristöjä. 

L4, L3, L5 

 

8. luokka 

Tavoitteet 

 kannustaa oppilasta hyödyntämän viestintäteknisiä taitojaan omaehtoiseen lisätiedon 

hakuun 

 aktivoida oppilasta tekemään kielivertailua ja hyödyntämään jo olemassa olevaa kielitaitoa 

 rohkaista oppilasta käyttämään itselleen sopivia opiskelumenetelmiä ja asettamaan 

omakohtaisia tavoitteita ja kehittämään omia opiskelutaitojaan 

 oppia taitoja toimia vuorovaikutuksessa eri pohjoismaalaisten kanssa 

 kiinnittää yhä enemmän huomiota ääntämiseen 

 tutustua eri Pohjoismaihin ja niiden kulttuuriin 

 käyttää opiskelun tukena myös autenttista materiaalia 

 kannustaa tuottamaan omaa tekstiä sekä suullisesti että kirjallisesti 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

 tietoa ja elämyksiä eri Pohjoismaista; tässä 

kurssissa Norjasta ja Tanskasta 

 kuullaan ja saadaan eväitä ymmärtää muita 

L1, L2, L4, L5 
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pohjoismaalaisia kieliä 

 sanastollisesti opitaan maita, kieliä, 

luontosanastoa, matkoilla tarvittavaa 

sanastoa, sekä ravintolassa asioimiseen 

liittyvää sanastoa 

Kielenopiskelutaidot  rohkaistaan monipuoliseen kielen käytön 

harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa 

 vahvistetaan opiskelumotivaatiota 

käyttämällä erilaisia opiskelustrategioita, 

oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä 

 ohjataan tiedonhakutehtäviin TVT:n avulla 

 rohkaistaan myönteiseen vuorovaikutukseen, 

jossa tärkeintä on viestin välittyminen 

L1, L2, L7 

Kehittyvä kielitaito,  

taito toimia 

vuorovaikutuksessa, 

 rakenteista opetellaan adverbeja, 

demonstratiivipronomineja, omistusmuodon 

jälkeiset muodot, sivulause, konditionaali 

sekä kerrataan aiemmilla kursseilla opittua 

 myös kielioppia harjoitellaan suullisesti, jotta 

kommunikatiivisuus muodostuisi 

luonnolliseksi osaksi kielen hallintaa 

 harjoitellaan runsaasti erilaisia 

vuorovaikutustilanteita 

L2, L4 

Kehittyvä kielitaito,  

taito tulkita tekstejä, 
 ohjataan oppilasta työskentelemään hyvin 

erityyppisten tekstien parissa 

 totutaan käsittelemään eri vaikeustasolla 

olevaa materiaalia, sekä lukien, katsoen että 

kuunnellen 

 kannustetaan tutustumaan autenttiseen 

aineistoon esim. blogeihin tai hakemaan 

lisätietoa eri pohjoismaisista ilmiöistä 

L4 

Kehittyvä kielitaito,  

taito tuottaa tekstejä 
 kannustetaan tuottamaan omaa tekstiä sekä 

suullisesti että kirjallisesti myös 

haastavammilla tehtävillä esim. 

draamaharjoituksin, tekemällä omia 

kielioppiräppejä, blogeja, sarjakuvia 

L4, L5 

 

9. luokka 

Tavoitteet 

 syventää tutustumista Pohjoismaihin (kielet, arvot) 

 syventää kielen sääntöjen ja käsitteiden osaamista 

 oppia hyödyntämään eri kielenoppimistapoja ja arvioida näiden itselle sopivuutta 

 oppia ymmärtämään ruotsin kielen osaamisen hyötyjä 

 hyödyntää kielitaitoa eri tilanteissa 

 kehittyä tekstien tulkinnassa ja tuottamisessa 

saada valmiudet ja innostus käyttää ruotsia peruskoulun jälkeenkin 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 
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Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

 syvennetään toisten 

Pohjoismaiden tuntemusta, 

kohteena etenkin Islanti 

 kurssin teemoja ovat 

esimerkiksi matkustaminen, 

koulu ja opiskeleminen sekä 

ammatit ja tulevaisuuden 

suunnitelmat, sosiaalinen media, 

oman kotiseudun esittely 

(paikallisesti tärkeänä Ruotsin 

rajan läheisyys) 

L2 kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(oppilaiden kulttuuri-identiteetin 

muodostuminen, muihin 

kulttuureihin tutustuminen) 

L5 tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen 

(kurssin teemat) 

L1 ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (oppiainerajojejen 

ylitys, oppilaiden tulevaisuuteen 

liittyvät aiheet) 

L4 monilukutaito (kurssin 

teemat, erilaiset tekstit) 

Kielenopiskelutaidot  hyödynnetään eri 

opiskelustrategioita 

(pelillisyyttä, musiikkia, 

draamaa jne.), oppimateriaaleja 

ja oppimisympäristöjä (mm. 

kansainvälistä yhteydenpitoa) 

 työskennellään pari- ja 

pienryhmissä, hyödynnetään 

yhdessä oppimista 

 rohkaistaan oppilaita 

käyttämään ruotsin kieltä 

erilaisissa tilanteissa myös 

koulun ulkopuolella ja 

peruskoulun jälkeen 

L1 ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (oppilaiden 

aktiivinen rooli oppimisessa, 

myönteiset kokemukset, 

oppimaan oppiminen) 

L2 kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(monipuoliset 

oppimisympäristöt) 

L7 osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

Kehittyvä kielitaito,  

taito toimia 

vuorovaikutuksessa, 

 harjoitellaan kieltä käyttäen 

näkökulmia, jotka ovat nuorten 

elämää lähellä (kurssin teemat) 

 rakenteet: futuuri, s-passiivi, 

infinitiivi, indefiniittipronominit 

ingen ja någon sekä aiemmin 

opittujen rakenteiden kertaus 

 

L2 kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu (kyky 

toimia vuorovaikutustilanteissa 

ja ilmaista itseään ja 

mielipiteitään) 

L4 monilukutaito 

(monilukutaidon hyödyntäminen 

vuorovaikutustilanteissa) 

L6 työelämätaidot ja yrittäjyys 

(työelämässä tarvittavat 

vuorovaikutus- ja kielitaidot) 

Kehittyvä kielitaito,  

taito tulkita tekstejä, 

 tulkitaan erilaisia kurssin 

teemoihin liittyviä ja oppilaille 

mielekkäitä aiheita käsitteleviä 

tekstejä, kuten myös 

ajankohtaisia tekstejä 

L4 monilukutaito 

Kehittyvä kielitaito,  

taito tuottaa tekstejä 

 tuotetaan erilaisia tekstejä niin 

suullisesti, kirjallisesti kuin 

muillakin tavoin tieto- ja 

viestintätekniikkaa hyödyntäen 

 kiinnitetään tekstien 

tuottamisessa huomiota myös 

L4 monilukutaito 

L5 tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen 
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ääntämiseen ja rakenteisiin 

 

Arviointi 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, kaikki kielitaidon osa-alueet huomioonottavaa ja 

kannustavaa. Hyödynnetään itse- ja vertaisarviointia, Eurooppalaista viitekehystä ja muita 

apuvälineitä. Arvioinnissa voidaan painottaa oppilaille luontaisia ilmaisumuotoja. 

Arvioinnissa huomioidaan myös eriyttäminen, viestinnällisyys ja kulttuurintuntemus. 

Arviointi on monipuolista, oppimista ohjaavaa ja kannustavaa, ottaen huomioon 

oppimisvaikeudet tai muuten kielellisesti erilaiset lähtökohdat. 

Oppimista arvioidaan myös omien tavoitteiden ja saavutusten perusteella, itsearvioinnin 

keinoin. 

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 

oppimäärän päättyessä 

 

15.4.3 Vieraat kielet 

Englanti A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9 

7. luokka 

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista 

suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 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.  

 

Tavoitteet 

Oppilas 

 havaitsee englannin kielen säännönmukaisuuksia ja moninaisuutta englannin eri 

varianteissa (T1-T3) 

 havaitsee englannin kielen säännönmukaisuuksia ja moninaisuutta englannin eri 

varianteissa (T1-T3) 

 ottaa vastuuta opiskelustaan, asettaa tavoitteita, käyttää monipuolisia työtapoja 

ja arvioi oppimistaan (T4-T5)  

 keskustelee ja ilmaisee mielipiteitään ikäkauteen ja elämänkokemukseen 

sopivista aiheista (T6-T8, T9-T10)  

 on aloitteellinen viestinnässä (T6-T8, T9-T10) 

 kuuntelee, lukee ja tulkitsee monenlaisia yleiskielisiä tekstejä (T9) 

 tuottaa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä eri tarkoituksiin (T10) 

 pyrkii hyvään ääntämiseen (T10) 

 

Sisältöalue Sisältö 
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Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen (S1)  
 Rakennetaan ymmärrystä maailman 

monikielisyydestä sekä kielten asemasta ja 

oikeuksista. (L2) 

 Selvitetään englantia käyttävien maiden 

kulttuureja ja elämänmuotoja. (L2, L5) 

 Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, 

jotka auttavat oppilaita englannin 

opiskelussa. (L2) 

 Opetellaan tunnistamaan joitakin 

englannin kielen variantteja. (L2, L5) 

Kielenopiskelutaidot (S2)  Vahvistetaan kielenopiskelutaitoja. (L1) 

 Harjoitellaan oppimateriaalien 

monipuolista käyttöä. (L1, L5) 

 Kielenopiskelutaidot (S2) 

 Harjoitellaan monenlaisten sanastojen 

käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista 

ja ryhmittelyä. (L1, L4, L5) 

 Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa 

Eurooppalaisen kielisalkun mukaan (L1, 

L6) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia  

vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, 

taito tuottaa tekstejä (S3) 

 Valitaan sisältöjä yhdessä nuorten kanssa. 

Näkökulmana on nuorten toiminta 

englannin kielellä eri yhteisöissä, 

ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen 

kohteet. (L1, L2, L6) 
 

 Pohditaan englannin levinneisyyttä ja 

asemaa globaalin kommunikaation 

kielenä. (L2) 
 

 Sanastoa ja rakenteita opetellaan 

monenlaisista teksteistä. (L2, L4, L5) 

 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti 

erilaisia vuorovaikutustilanteita eri 

viestintäkanavia hyödyntäen. (L1, L2, L5) 

 

8. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas 

 pohtii ja arvioi englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä (T1-3)  

 tutustuu eri varianttien ääntämisen eroihin (T1-3)  

 löytää uusia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä (T1-3)   

 arvioi tavoitteitaan ja oppimistaan sekä muuttaa ja sopeuttaa työtapojaan arvioinnin 

perusteella (T4-T5) 

 osallistuu myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa keskeistä on viestin välittyminen (T4-

T5) 

 keskustelee ja ilmaisee mielipiteitään oudommastakin aihepiiristä (T6-T8, T9-T10) 

 käsittelee aihekokonaisuuksia ja teemoja (T6-T8, T9-T10) 
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 omaksuu erilaisia kompensaatiokeinoja (T6-T8, T9-T10) 

 kuuntelee ja lukee monenlaisia tekstejä laajemmastakin aihepiiristä ja erikoisaloilta (T9) 

 tuottaa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä laajastakin aihepiiristä (T10) 

 kiinnittää huomiota rakenteiden monipuolisuuteen (T10) 

 kiinnittää huomiota ääntämisen eroihin (T10) 

 

Sisältöalue Sisältö 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen (S1)  
 Vahvistetaan ymmärrystä maailman moni- 

ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielten 

oikeuksista. (L2) 

 Tutkitaan englannin kielen kehitystä 

globaaliksi lingua francaksi. (L2) 

 Tutustutaan sellaisten maiden 

kulttuureihin ja elämänmenoon, joissa 

englannin kieli on pääasiallisena 

käyttökielenä. (L2. L5) 

 Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, 

jotka helpottavat oppilaiden kielen 

opiskelua ja auttavat vertailemaan eri 

kieliä. (L2) 

 Tutustutaan englannin kielen 

variantteihin. (L2) 

Kielenopiskelutaidot (S2)  Vahvistetaan edelleen 

kieltenopiskelutaitoja. (L1) 

 Opetellaan oppimateriaalien entistä 

monipuolisempaa käyttöä. (L1, L4, L5) 

 Opetellaan tiedon hakemista uusista 

lähteistä. (L1, L4, L5) 

 Harjoitellaan tiedon luotettavuuden 

arviointia. (L1, L5) 

 Yritetään arvioida omaa kielitaitoa 

Eurooppalaisen kielisalkun mukaan (L1, 

L6) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia  

vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, 

taito tuottaa tekstejä (S3) 

 Valitaan sisältöjä yhdessä nuorten kanssa. 

Näkökulmana on nuorten toiminta 

englannin kielellä eri yhteisöissä, 

ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen 

kohteet. (L1, L2, L6) 

 Vahvistetaan ymmärrystä englannin kielen 

levinneisyydestä ja asemaasta globaalin 

kommunikaation kielenä. (L2, L5) 

 Sanastoa ja rakenteita opetellaan 

monipuolisesta materiaalista ja 

harjoitellaan erottamaan eri aineistojen 

tyylieroja. (L2, L4, L5) 

 Harjoitellaan erilaisia 

vuorovaikutustilanteita monipuolisesti. 

(L1, L2, L3, L5, L6) 
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9. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas 

 vahvistaa englannin aseman ymmärtämistä ja varianttien tuntemustaan (T1-T3) 

 laajentaa käsitystään englannin globaalista merkityksestä ja asemasta (T1-T3) 

 kehittää aktiivisesti omaa ääntämistään eri varianttien erot huomioiden (T1-T3) 

 vahvistaa kykyään arvioida oppimistaan ja korjata toimintaansa sen perusteella (T4-T5) 

 kehittää kykyään  ottaa vastuuta oppimisestaan (T4-T5) 

 ymmärtää mahdollisuudet vaikuttaa oman kielitaitonsa kehittymiseen (T4-T5) 

 vahvistaa tajuaan kielen keskeisestä merkityksestä vuorovaikutustilanteissa (T6-T8) 

 käsitys metalingvististen ilmiöiden merkityksestä kommunikaatiossa syvenee (T6-T8) 

 rohkaistuu päätteleviin mielipiteenilmaisuihin ja kokonaisuuksien käsittelemiseen (T6-T8) 

 kuuntelee ja lukee itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista 

lähteistä (T9) 

 rohkaistuu tarttumaan haasteellisempiinkin aiheisiin ja sisältöihin (T9) 

 tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin haasteellisemmistakin 

aiheista (T10) 

 kiinnittää huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja asianmukaisuuteen (T10)  

 pyrkii hyvään ääntämiseen, jossa eri varianttien osuus on huomioitu (T10) 

 

Sisältöalue Sisältö Luokills 7.-9. 

käsiteltävät 

kielioppiasiat 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen (S1)  

 Vahvistetaan käsitystä 

maailman moni- ja 

rinnakkaiskielisyydestä ja 

kielellisistä oikeuksista. (L2) 

 Pohditaan äidinkieli -käsitettä 

laajemmin. (L2) 

 Lujitetaan englantia 

pääkielenään käyttävien 

maiden kulttuurin ja 

elämänmenon tuntemusta. (L2, 

L5) 

 Käytetään jo vaativampia 

kielitiedon käsitteitä, jotka 

auttavat oppilaita englannin 

opiskelussa ja kielten välisessä 

vertailussa. (L2) 

 Syvennetään tietoa englannin 

varianteista. (L2, L5) 

 luokkien 3.-6. 

oppiaineksen 

kertaus 

 perfekti, 

pluskvamperfekti ja 

futuuri 

 ing-muoto 

 konditionaali ja 

imperatiivi 

 ajan ilmaiseminen 

 artikkelin ja 

prepositioiden 

käytön 

vahvistaminen 

 adverbien vertailu 

 passiivi 

 ing-

muoto+infinitiivi 

 epäsuora esitys Kielenopiskelutaidot (S2)  Tuetaan kielenopiskelutaitojen 

kehittymistä oppimateriaalien 

monipuolisella käytöllä ja 

itsenäisellä tiedonhaulla. (L1, 

L2, L4, L5) 

 Arvioidaan omaa kielitaitoa 
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Eurooppalaisen kielisalkun 

mukaan (L1, L6) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia  

vuorovaikutuksessa, taito tulkita 

tekstejä, taito tuottaa tekstejä 

(S3) 

 Sisältöjä yhdessä valittaessa 

näkökulma on nuorten 

toiminta englannin kielellä eri 

yhteisöissä. (L1, L2, L6) 

 Ajankohtaisuus ja laajempi 

näkökulma globaaleihin 

ongelmiin korostuu. (L2) 

 Tutustutaan mahdollisuuksiin 

toisen asteen opinnoissa ja 

työelämässä sekä niissä 

tarvittavaan kielitaitoon. (L3, 

L6) 

 Pohditaan vertaillen englannin 

asemaa globaalin 

kommunikaation kielenä. (L5) 

 Oppimateriaalia käytetään 

monipuolisesti sekä opetellaan 

löytämään uusia kanavia 

vahvistaa englannin kielen 

vuorovaikutustaitoja ja 

viestintätilanteita. (L1, L2, L4, 

L5) 

 

Arviointi 

Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso englannin kielen A-

oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-

alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 

tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 

mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan 

tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman 

suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Arvioinnista yleisesti ks. 7. luokka. 

 

15.4.4 Matematiikka 

7.luokka 

Tavoitteet 

 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan 

oppijana. 

 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä 

toimien. 

 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. 

 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja 

kirjallisesti. 

 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien 

ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä. 



224 

 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan 

kriittisesti tuloksen mielekkyyttä. 

 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä 

yhteiskunnassa 

 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon 

kriittiseen tarkasteluun 

 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä 

ongelmien ratkaisemisessa 

 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta 

käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 

 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla 

 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin 

 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta 

 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään 

yhtälönratkaisutaitojaan 

 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä 

 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään 

liittyviä ominaisuuksia 

 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 

 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa 

ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen 

 Oppilas kehittää algoritmistä ajatteluaan sekä taitojaan käyttää matematiikkaa ja 

ohjelmointia ongelmanratkaisussa. 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ajattelun taidot  yhtäläisyyksien, erojen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen 

 vertailu, luokittelu, järjestykseen 

asettaminen 

 vaihtoehtojen etsiminen 

systemaattisesti 

 syy- ja seuraussuhteiden 

havaitseminen 

 graafisessa 

ohjelmointiympäristössä 

työskentely 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Luvut ja 

laskutoimitukset 
 luonnolliset luvut, kokonaisluvut, 

rationaaliluvut, reaaliluvut 

 vastaluku, käänteisluku 

 alkuluku, luvun jakaminen 

alkutekijöihin, lukujen 

jaollisuussääntöjä 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 



225 

 murtolukujen supistaminen ja 

laventaminen sekä desimaaliluvun 

esittäminen murtolukuna 

 kertominen ja jakaminen 

desimaaliluvuilla sekä 

murtoluvuilla 

 lausekkeiden sieventäminen 

 pyöristäminen ja arviointi sekä 

laskimen käyttö 

 potenssi, eksponenttina 

kokonaisluku 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Algebra  lauseke ja sen sieventäminen 

 muuttuja-käsite, lausekkeen arvon 

laskeminen 

 yhtälö 

 ensimmäisen asteen yhtälön 

ratkaiseminen 

 lukujonojen tutkimista ja 

muodostamista 

 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Geometria ja 

mittaaminen 
 riippuvuuden havaitseminen ja sen 

esittäminen muuttujien avulla 

 lukuparin esittäminen 

koordinaatistossa 

 yksinkertaisten funktioiden 

tulkitseminen ja niiden kuvaajien 

piirtäminen koordinaatio 

 kulmien välisiä yhteyksiä 

 kolmioihin ja nelikulmioihin 

liittyviä käsitteitä 

 ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä 

 tasokuvioiden piirin ja pinta-alan 

laskeminen 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Koodaus  harjoitellaan loogista 

ongelmanratkaisua 

 tutustutaan varsinaiseen 

ohjelmointikieleen tai 

 Ajattelun kehittäminen 

(L1) 

 Itsensä ilmaisu selkeiden 

ohjeiden kautta (L2) 
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arkkitehtuuriseen koodaukseen  Teknologian merkityksen 

ymmärtäminen 

yhteiskunnassa (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologian 

osaaminen (L5) 

 Tulevaisuuden 

työelämätaitojen 

oppiminen (L6) 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen 

 Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä 

 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä 

 Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri tavoin 

 Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia strategioita. 

 Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä. 

 Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä. 

 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen, myös desimaalilukujen osalta 

 Oppilas osaa korottaa luvun potenssiin 

 Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön. 

 Oppilas osaa sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita. 

 Oppilas osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja 

 Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja kirjallisesti 

 Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita ja tuntee niiden ominaisuudet.   

 Oppilas osaa käyttää mittakaavaa sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen symmetrisiä 

kuvioita. 

 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. 

Oppilas osaa laskea piirin, pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät 

mittayksikkömuunnokset. 

 Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja.  

 Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä. 

 

8.luokka 

Tavoitteet 

 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan 

oppijana. 

 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä 

toimien. 

 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. 

 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja 

kirjallisesti. 

 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien 

ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä. 

 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan 

kriittisesti tuloksen mielekkyyttä. 

 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä 
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yhteiskunnassa 

 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon 

kriittiseen tarkasteluun 

 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä 

ongelmien ratkaisemisessa 

 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta 

käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 

 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla 

 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin 

 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta 

 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään 

yhtälönratkaisutaitojaan 

 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata 

oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista. 

 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä 

 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään 

liittyviä ominaisuuksia 

 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 

 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa 

ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen 

 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Ajattelun taidot  yhtäläisyyksien, erojen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen 

 vertailu, luokittelu, järjestykseen 

asettaminen 

 vaihtoehtojen etsiminen 

systemaattisesti 

 syy- ja seuraussuhteiden 

havaitseminen 

 graafisessa ohjelmointiympäristössä 

työskentely 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Luvut ja 

laskutoimitukset 
 Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun 

eksponenttina on kokonaisluku 

 perehdytään neliöjuuren käsitteeseen 

ja käytetään neliöjuurta 

laskutoimituksessa 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 
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viestintäteknologinen 

osaaminen (L4) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L5) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L6) 

Algebra  perehdytään muuttujan käsitteeseen ja 

lausekkeen arvon laskemiseen 

 harjoitellaan potenssilausekkeiden 

sieventämistä 

 tutustutaan polynomin käsitteeseen ja 

harjoitellaan polynomien yhteen-, 

vähennys- ja kertolaskua 

 harjoitellaan muodostamaan 

lausekkeita ja sieventämään niitä 

 muodostetaan ja ratkaistaan 

ensimmäisen asteen yhtälöitä ja 

vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä 

 tutustutaan ensimmäisen asteen 

epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä 

 käytetään verrantoa tehtävien 

ratkaisussa 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen  (L7) 

 

Funktiot  tutustutaan suoraan ja kääntäen 

verrannollisuuteen 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

 Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Geometria ja 

mittaaminen 
 Opitaan käyttämään Pythagoraan 

lausetta ja Pythagoraan lauseen 

käänteislausetta 

 lasketaan monikulmioiden piirejä ja 

pinta-aloja  

 harjoitellaan laskemaan ympyrän 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2) 

 Itsestä huolehtiminen ja 
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pinta-ala, kehän ja kaaren pituus ja 

sektorin pinta-ala 

 varmennetaan ja laajennetaan 

mittayksiköiden ja 

yksikkömuunnosten hallintaa 

arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Koodaus  harjoitellaan loogista 

ongelmanratkaisua, tutustutaan 

varsinaiseen ohjelmointikieleen tai 

arkkitehtuuriseen koodaukseen 

 Ajattelun kehittäminen 

(L1) 

 Itsensä ilmaisu selkeiden 

ohjeiden kautta (L2) 

 Teknologian merkityksen 

ymmärtäminen 

yhteiskunnassa (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologian 

osaaminen (L5) 

 Tulevaisuuden 

työelämätaitojen 

oppiminen (L6) 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen 

 Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä 

 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä 

 Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri tavoin 

 Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia strategioita. 

 Oppilas osaa arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä. 

 Oppilas käyttää oikeita käsitteitä ja merkintöjä. 

 Oppilas osaa potenssin laskutoimitukset. 

 Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön ja verrannon 

 Oppilas osaa käyttää neliöjuurta. 

 Oppilas osaa sieventää polynomeja. 

 Oppilas osaa käyttää positiivisia ja negatiivisia rationaalilukuja. 

 Oppilas laskee sujuvasti päässä ja kirjallisesti 

 Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita ja tuntee niiden ominaisuudet. 

 Oppilas osaa käyttää mittakaavaa sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen symmetrisiä 

kuvioita. 

 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. 

Oppilas osaa laskea piirin, pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät 

mittayksikkömuunnokset. 

 Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja.  

 Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman ohjelmointiympäristössä. 
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 Oppilas osaa kertoa prosentin käsitteen käytöstä. Oppilas osaa laskea prosenttiosuuden, 

prosenttiluvun osoittaman määrän kokonaisuudesta sekä muutos- ja vertailuprosentin. 

Oppilas osaa käyttää tietojaan eri tilanteissa. 

 Oppilas osaa käyttää pythagoraan lausetta suorakulmaisenkolmion osien ratkaisemiseen. 

 Oppilas ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän tilanteissa. 

 Oppilas osaa lukea taulukoita ja diagrammeja ja määrittää frekvenssit, keskiarvon, 

mediaanin ja tyyppiarvon. 

 

Matematiikka 9.luokka 

Tavoitteet 

 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan 

oppijana. 

 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä 

toimien. 

 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. 

 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja 

kirjallisesti. 

 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien 

ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä. 

 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan 

kriittisesti tuloksen mielekkyyttä. 

 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä 

yhteiskunnassa 

 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon 

kriittiseen tarkasteluun 

 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä 

ongelmien ratkaisemisessa 

 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta 

käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 

 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla 

 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin 

 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta 

 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään 

yhtälönratkaisutaitojaan 

 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata 

oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista. 

 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä 

 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään 

liittyviä ominaisuuksia 

 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 

 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa 

ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen 

 Oppilas kehittää algoritmistä ajatteluaan sekä taitojaan käyttää matematiikkaa ja 

ohjelmointia ongelmanratkaisussa. 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 
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Ajattelun taidot  yhtäläisyyksien, erojen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen 

 vertailu, luokittelu, järjestykseen 

asettaminen 

 vaihtoehtojen etsiminen systemaattisesti 

 syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen 

 graafisessa ohjelmointiympäristössä 

työskentely 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen 

osaaminen 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

 Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Luvut ja 

laskutoimitukset 
 harjoitellaan prosenttiosuuden 

laskemista ja prosenttiluvun osoittaman 

määrän laskemista kokonaisuudesta 

 lisäksi opitaan laskemaan muuttunut 

arvo, perusarvo sekä muutos- ja 

vertailuprosentti 

 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

 Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Algebra  ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja 

algebrallisesti 

 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

 Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 
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yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Funktiot  kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti 

että algebrallisesti 

 tutustutaan kääntäen ja suoraan 

verrannollisuuteen 

 perehdytään funktion käsitteeseen 

 piirretään suoria ja paraabeleja 

koordinaatistoon 

 opitaan suoran kulmakertoimen ja 

vakiotermin käsitteet 

 tulkitaan kuvaajia esim. tutkimalla 

funktion kasvamista ja vähenemistä  

 määritetään funktioiden nollakohtia 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

 Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Geometria ja 

mittaaminen 
 tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita 

 opitaan laskemaan pallon, lieriön, 

kartion pinta-aloja ja tilavuuksia 

 varmennetaan ja laajennetaan 

mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten 

hallintaa 

 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

 Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

 Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Tietojen käsittely 

ja tilastot sekä 

todennäköisyys 

 syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, 

jäsentää ja analysoida tietoa 

 varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon 

ymmärtäminen 

 harjoitellaan määrittämään frekvenssi, 

suhteellinen frekvenssi ja mediaani 

 tutustutaan hajonnan käsitteeseen 

 tulkitaan ja tuotetaan erilaisia 

 Ajattelun kehittäminen 

(L1) 

 Itsensä ilmaisu 

selkeiden ohjeiden 

kautta (L2) 

 Teknologian 

merkityksen 

ymmärtäminen 
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diagrammeja 

 lasketaan todennäköisyyksiä 

yhteiskunnassa (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologian 

osaaminen (L5) 

 Tulevaisuuden 

työelämätaitojen 

oppiminen (L6) 

Koodaus  harjoitellaan loogista ongelmanratkaisua 

 tutustutaan varsinaiseen 

ohjelmointikieleen tai arkkitehtuuriseen 

koodaukseen 

 Ajattelun kehittäminen 

(L1) 

 Itsensä ilmaisu 

selkeiden ohjeiden 

kautta (L2) 

 Teknologian 

merkityksen 

ymmärtäminen 

yhteiskunnassa (L3) 

 Monilukutaito (L4) 

 Tieto- ja 

viestintäteknologian 

osaaminen (L5) 

 Tulevaisuuden 

työelämätaitojen 

oppiminen (L6) 

 

Arviointi 

Hyvä osaaminen 

T2. Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja osallistuu rakentavasti ryhmän 

toimintaan. 

T3. Oppilas havaitsee ja selittää oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. 

T4. Oppilas osaa ilmaista matemaattista ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti. 

T5. Oppilas osaa jäsentää ongelmia ja ratkaista niitä hyödyntäen matematiikkaa. 

T6. Oppilas osaa arvioida matemaattista ratkaisuaan ja tarkastelee kriittisesti tuloksen 

mielekkyyttä. 

T7. Oppilas osaa soveltaa matematiikkaa eri ympäristöissä. 

T8. Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja esittää tilastotietoa. 

T9. Oppilas osaa soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa. 

T10. Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja päässälaskutaitoa eri tilanteissa. 

T11. Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla. 

T12. Oppilas tunnistaa reaaliluvut ja osaa kuvailla niiden ominaisuuksia. 

T13. Oppilas osaa kertoa prosentin käsitteen käytöstä. Oppilas osaa laskea prosenttiosuuden, 

prosenttiluvun osoittaman määrän kokonaisuudesta sekä muutos- ja vertailuprosentin. 

Oppilas osaa käyttää tietojaan eri tilanteissa. 

T14. Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön symbolisesti. Oppilas osaa ratkaista 

vaillinaisen toisen asteen yhtälön esimerkiksi päättelemällä tai symbolisesti. 

T15. Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion käsitteen sekä osaa piirtää ensimmäisen ja 

toisen asteen funktion kuvaajan. Oppilas osaa tulkita kuvaajia monipuolisesti. 

T16. Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä 

ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä. 
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T17. Oppilas osaa käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometrisia funktioita. Oppilas 

ymmärtää kehäkulman ja keskuskulman käsitteet. 

T18. Oppilas osaa laskea tasokuvioiden pinta-aloja ja kappaleiden tilavuuksia. Oppilas osaa 

pinta-ala- ja tilavuusyksiköiden muunnoksia. 

T19. Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa antaa niistä esimerkkejä.  

Oppilas osaa määrittää sekä klassisia että tilastollisia todennäköisyyksiä. 

T20. Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida 

yksinkertaisia ohjelmia.  

 

15.4.5 Biologia 

Tavoitteet 

Biologinen tieto ja ymmärrys 
- erilaisten ekosysteemien ja eliöiden rakenteen ja toiminnan tunteminen 

- eliökunnan rakenteen ymmärtäminen 

- luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen ymmärtäminen 

- perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden ymmärtäminen 

- elimistön perustoimintojen ja ihmisen kehittymisen ymmärtäminen 

- ympäristön muutosten arvioiminen 

Biologiset taidot 
- luonnontieteellisen ajattelutaidon kehittäminen sekä syy- ja seuraussuhteiden 

ymmärtäminen 

- biologian tutkimusvälineistön ja tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen 

- eliökokoelman kokoaminen ja kasvien kasvattaminen 

- tutkimusten tekeminen koulussa ja koulun ulkopuolella 

- biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 
- luontoon ja sen ilmiöihin kohdistuvan kiinnostuksen syventäminen   

- luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistaminen 

- eettisesti perusteltujen valintojen tekeminen 

- kestävän tulevaisuuden rakentamisen puolesta vaikuttaminen ja toimiminen 

 

7. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Biologinen tutkimus 

 

- mikroskopointi 

- eliöiden rakenne esim. kalan 

preparointi 

L1, L2, L4, L5 

S2 Tutkimusretkiä 

 

- lähiympäristön tutkiminen, 

esim. vesi- tai 

metsäekosysteemiin 

tutustuminen 

L1, L2, L4, L5, L7 

S3 Ekosysteemin 

perusrakenne ja toiminta 

- tutustutaan ekosysteemin 

rakenteeseen ja toimintaan 

L1, L4, L5 

S4 Mitä elämä on? - elämän perusilmiöt L1, L4, L5 
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 - eliökunnan rakenne ja 

luokittelu 

- lajintunnistus 

- eliöiden rakenteet, 

elintoiminnot ja sopeutuminen 

ympäristöönsä 

- evoluutio 

S6 Kohti kestävää 

tulevaisuutta 

- luonnon monimuotoisuus L1, L4, L5, L7 

 

8. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Biologinen tutkimus 

 

- mikroskopointi 

- eliöiden rakenne 

- eliökokoelman laatiminen 

- pienimuotoisen biologisen 

tutkimuksen tekeminen 

L1, L2, L4, L5 

S2 Tutkimusretkiä 

 

- metsä-, suo- ja/tai 

tunturiekosysteemin tutkiminen 

- ympäristön tilan havainnointi 

L1, L2, L4, L5, L7 

S3 Ekosysteemin 

perusrakenne ja toiminta 
 

- metsän ekosysteemi 

- syvennetään ekosysteemin 

käsitettä 

rakenteeseen ja toimintaan 

- aineiden kierto 

- lajien ekologia 

- lajien väliset 

vuorovaikutussuhteet 

- eri ekosysteemien vertailu 

- lajintunnistus 

L1, L4, L5 

S4 Mitä elämä on? 

 

- vertaillaan eliöiden rakenteita, 

elintoimintoja ja sopeutumista 

ympäristöönsä 

- kasvien kasvatus 

- bioteknologia 

L1, L3, L4, L5, L6, L7 

S6 Kohti kestävää 

tulevaisuutta 
 

- luonnon monimuotoisuuden 

säilyttäminen 

- luonnon- ja ympäristönsuojelu 

- jokamiehenoikeudet 

- ilmastonmuutos ja muut 

ympäristöongelmat 

- metsien monikäyttö 

- biotalous ja 

ekosysteemipalvelut 

L1-L7  
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- luonnonvarojen kestävä käyttö 

- vastuullinen kuluttaminen 

 

9. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Biologinen tutkimus 

 

-mikroskopointi 

-laborointeja 

-elintoimintojen tutkiminen 

L1, L2, L3, L4, L5 

S4 Mitä elämä on? 

 

-ihmisen evoluutio 

-perinnöllisyys 

-bioteknologian mahdollisuudet 

lääketieteessä 

L1, L4, L5, L7 

S5 Ihminen -ihmiskehon toiminta 

-ihmisen rakenne, elintoiminnot 

ja säätelyjärjestelmät 

-kasvu, kehitys ja terveys 

-lisääntyminen ja perinnöllisyys 

L1, L3, L4, L5 

 

Arviointi 

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden 

motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat 

vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja 

suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. 

Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa 

lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian 

arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi 

kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa 

oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, 

kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan 

taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa 

toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja 

palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. 

 

Päättöarviointi kuten perusteissa. 

 

15.4.6 Maantieto 

 

Tavoitteet 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

- maapallon karttakuvan rakentaminen 

- maapallon eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaantieteellisten ilmiöiden ja maisemien 
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tutkiminen ja ymmärtäminen 

- ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä 

luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen ymmärtäminen maapallon eri alueilla 

 

Maantieteelliset taidot 

- maantieteellisen ajattelun, kartanlukutaidon ja tilatajun kehittyminen 

- arkielämän geomediataitojen harjaannuttaminen sekä karttojen ja muiden mallien 

lukeminen, tulkitseminen ja laatiminen 

- maantieteellisten tutkimustaitojen kehittäminen 

- tilatajun kehittäminen 

- ympäristön ja siinä tapahtuvien muutosten havainnointi sekä ajankohtaisten 

tapahtumien seuraaminen 

- vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen sekä maantieteellisen tiedon selkeä 

esittäminen ja argumentointi 

- monimuotoisen ympäristön vaalimisen sekä osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen 

kehittyminen 

 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

-  aktiiviseksi ja vastuullisesti toimivaksi kansalaiseksi kasvaminen 

-  kestävään elämäntapaan sitoutuminen 

-  oman alueellisen identiteetin arvostaminen 

-  luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen 

-  ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikkialla  

 

7. luokka  

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja 

alueet 
 

- maailman nimistö 

- asteverkko 

- mittakaava 

- lähiympäristö 

L1, L4, L5, L6 

S2 Ajankohtainen muuttuva 

maailma 
 

- ajankohtaisten asioiden 

seuraaminen maantieteellisestä 

näkökulmasta 

L1, L2, L3, L4, L5, L7 

S3 Elämän 

perusedellytykset 

- maapallo avaruudessa 

- vuorokauden- ja 

vuodenaikojen vaihtelu 

- veden kierto 

- sää ja ilmasto 

- ravinnontuotanto 

- ilmanlaatu 

L1, L3, L4, L5 

S4 Muuttuvat maisemat ja 

elinympäristöt 

- luonnonvarojen 

hyödyntäminen 

L1, L2, L3, L4, L5 
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S5 Ihmiset ja kulttuurit 

maapallolla 

- luonnonvarojen 

hyödyntäminen 

L1, L2, L3, L4, L5 

S6 Kestävä elämäntapa ja 

luonnonvarojen kestävä 

käyttö 

- kohti luonnonvarojen kestävää 

käyttöä 

-ilmastonmuutos 

L1, L2, L3, L4, L5, L7 

 

8. luokka  

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja 

alueet 

-Suomen ja maailman nimistö 

-maastokartta 

L1, L4, L5, L6 

S2 Ajankohtainen muuttuva 

maailma 
 

-ajankohtaisten asioiden 

seuraaminen maantieteellisestä 

näkökulmasta 

L1, L2, L3, L4, L5, L7 

S3 Elämän perusedellytykset -kasvillisuusvyöhykkeet L1, L2, L4 

S4 Muuttuvat maisemat ja 

elinympäristöt 
 

- luonnon- ja kulttuurimaisemat 

- Suomen maisema-alueet 

- jääkauden jäljet 

- lähiympäristön tutkiminen 

- aluetutkimus 

- aluesuunnittelu 

L1, L2, L4, L5, L6 

S5 Ihmiset ja kulttuurit 

maapallolla 

- elinkeinot 

- elinympäristöt 

L1, L2, L3, L4, L5 

S6 Kestävä elämäntapa ja 

luonnonvarojen kestävä 

käyttö 

- luonnon monimuotoisuuden 

heikkeneminen 

L1, L2, L4, L5, L7 

 

9. luokka 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1  Maapallon karttakuva ja 

alueet 
 

- Euroopan ja maailman nimistö 

- teemakartta 

- diagrammit 

L1, L4, L5, L6 

S2 Ajankohtainen muuttuva 

maailma 
 

- ajankohtaisten asioiden 

seuraaminen maantieteellisestä 

näkökulmasta 

L1, L2, L3, L4, L5, L7 

S3 Elämän perusedellytykset - biotalous L1, L4, L5, L7 

S4 Muuttuvat maisemat ja 

elinympäristöt 

- aluesuunnittelu L1, L2, L4, L5, L7 

S5 Ihmiset ja kulttuurit - maailman väestö ja asutus L1, L2, L3, L4, L5 
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maapallolla 
 

- kaupungistuminen 

- elinkeinot 

- ihmisoikeudet 

- konfliktit 

S6 Kestävä elämäntapa ja 

luonnonvarojen kestävä 

käyttö 

- Itämeri 

- biotalous 

- energian käyttö 

L1-L7 

 

Arviointi 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden 

motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat 

vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja 

suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita 

rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan 

käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus 

osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen 

osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen 

arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- 

ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen 

oppilaan työskentelytaitoja. 

 

Päättöarviointi kuten perusteissa. 

 

15.4.7 Fysiikka 

● Tavoitteet koskevat kaikkia luokka-asteita.  

● Keskeiset sisältöalueet kuten luonnontieteellinen tutkimus, fysiikka omassa elämässä ja 

elinympäristössä, fysiikka yhteiskunnassa ja fysiikka maailmankuvan rakentajana 

esiintyvät joka vuosiluokalla. Painotusalueita muutetaan. Painotukset on 

tummennettu. 

● Keskeisiä periaatteita kuten ongelman ja ilmiön pohtimista ja fysiikan luonnetta 

tieteenä painotetaan joka luokka-asteella. Sisältöaluetta lähestytään oppilaan 

näkökulmasta. Asiayhteyksissä otetaan esille myös yhteiskunnallinen näkökulma. 

Muistetaan myös opetuksen ajankohtaisuus.  

● Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat ovat tältä osin samansuuntaisia. Pyritään 

integraatioon eri vuosiluokilla.  

● Paikallisuus fysiikassa 

Paikallista ainesta sisällytetään opetukseen aina tilanteen, ajankohdan, tapahtumien ja 

erilaisten painoalueiden mukaan. Paikallista ainesta voivat olla esimerkiksi: 

o voimaloihin, kaivoksiin, vedenpuhdistamoihin, observatorioon 

tutustuminen 

o asiantuntijavierailut 

o Tietomaahan, Luleån tekniikkataloon jne. tutustuminen 

 

7. luokka 

TAVOITTEET 

Fysiikan opetuksessa tavoitteet T1-T15 fysiikan merkityksestä, tutkimuksen taidoista ja tiedoista 

otetaan huomioon opetuksessa. 
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Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Fysiikka tieteen alana 

S1 Luonnontieteellinen 

tutkimus 

S3 Fysiikka 

yhteiskunnassa  
 

 

● Tutkimuksissa painotetaan 

tutkimisprosessin vaiheita: 

ongelman tai ilmiön pohtimista, 

suunnittelua, koejärjestelyjen 

rakentamista, havainnointia ja 

mittaamista, tulosten koontia ja 

käsittelyä sekä tulosten arviointia 

ja esittämistä.  

● Tutustutaan tieto- ja 

viestintäteknologian 

hyödyntämiseen tutkimusten eri 

vaiheissa:  

● ilmiöiden ja tutkimusten 

kuvaaminen (kännykällä, 

  b       ,…)  

● mittaustulosten koonti 

sähköiseen muotoon 

taulukkoon  

● tiedon haku 

● Fysiikan ilmiöihin ja 

teknologisiin sovelluksiin 

liittyviä sisältöjä valitaan 

erityisesti yhteiskunnan 

toiminnan ja kehittymisen 

näkökulmista. 

● oppilaiden 

maailmankuva 

avartuminen, L2 

● mahdollisuudet luovaan 

toimintaan, L2 

● terveyttä, hyvinvointia 

ja turvallisuutta 

edistäviin 

toimintatapoihin 

harjaantuminen, L3 

● ymmärtämään 

teknologian kehitystä, 

monimuotoisuutta ja 

merkitystä omassa 

elämässä, 

kouluyhteisössä ja 

yhteiskunnassa, L3 

● sanallisten, kuvallisten, 

auditiivisten, 

numeeristen ja 

kinesteettisten 

symbolijärjestelmien 

sekä näiden 

yhdistelmien avulla 

ilmaistua tai ilmenevää 

tietoa, L4 

● tiedon tuottamisen, 

tulkinnan ja välittämisen 

taitoja harjoitellaan eri 

oppiaineille ominaisilla 

tavoilla, L4 

Valo ja ääni 

S2 Fysiikka omassa 

elämässä ja 

elinympäristössä 
 

● Tutustutaan 

sähkömagneettisen säteilyn, 

esim. valon aallonpituusalueen, 

lajeihin.  

● Värähdys- ja aaltoliike 

● Valon ominaisuudet, peilit ja 

linssit 

● Valoa ja ääntä tutkitaan 

kokeellisesti ympäristöstä 

tuttujen ilmiöiden kautta, 

terveyden ja turvallisuuden 

näkökulmasta, kuulon ja näön 

suojelu. 

L2, L3 ja L4 

Maailmankaikkeuden 

rakenne 

S4 Fysiikka 

maailmankuvan 

● Maailmankaikkeuden 

rakenteet ja mittasuhteet.  

● Fysiikkaan liittyviin uutisiin, 

ajankohtaisiin ilmiöihin, 

L2, L3 ja L4 
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rakentajana 
 

sovelluksiin ja nykypäivän 

tutkimukseen tutustuminen. 

● Fysiikan luonne tieteenä 
 

 

Arviointi 

Fysiikka arvioidaan todistuksissa asteikolla 4-10. Arvosanaan vaikuttavat summatiivisissa 

kokeissa menestyminen, tuntiosaaminen, oppilaan aktiivisuus, omatoimisuus ja työskentelytaidot. 

 

8. luokka 

Tavoitteet 

Fysiikan opetuksessa tavoitteet T1-T15 fysiikan merkityksestä, tutkimuksen taidoista ja tiedoista 

otetaan huomioon opetuksessa.  

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Luonnontieteellinen 

tutkimus 
 

● Tutkimuksissa painotetaan 

tarkoituksenmukaisesti 

tutkimisprosessin vaiheita kuten 

ongelman tai ilmiön 

pohtimista, suunnittelua, 

koejärjestelyjen rakentamista, 

havainnointia ja mittaamista, 

tulosten koontia ja käsittelyä 
sekä tulosten arviointia ja 

esittämistä.  

Tutustutaan tieto- ja 

viestintäteknologian 

hyödyntämiseen tutkimusten eri 

vaiheissa: 

● mittauksia, mittatulosten koonti 

esim. taulukoihin, kuvaajien 

piirtäminen ja muodostuneiden 

kuvaajien vertaaminen 

● mittaustulosten ja kuvaajien 

tulkintaa 

● tiedon haku ja tietolähteiden 

luotettavuuden pohtiminen ja 

lähteiden kirjaaminen 

 

● kannustetaan oppilasta 

ottamaan vastuuta 

opiskeluun liittyvien 

tavoitteiden 

asettamisesta, työn 

suunnittelusta ja oman 

työskentelyprosessin ja 

etenemisen arvioinnista, 

L1 

● oppilas perustelee 

ajatuksiaan ja soveltaa 

koulun ulkopuolella 

opittuja taitoja 

koulutyössä, L1 

● tehdä havaintoja ja 

harjaannuttaa 

havaintoherkkyyttään, 

hakea monipuolisesti 

tietoa sekä tarkastella 

käsillä olevaa asiaa 

kriittisesti eri 

näkökulmista, L1 

● ohjataan ymmärtämään 

omien valintojen ja 

tekojen merkitys itselle 

sekä lähiyhteisölle, 

yhteiskunnalle ja 

luonnolle, L7 

● mitä kestävä elämäntapa 

merkitsee ja miten 

koulussa hankittua 

osaamista voi käyttää 

kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa, L7 

Lämpö ● Lämpöilmiöihin syvennytään L1, L7 
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S2 Fysiikka omassa 

elämässä ja 

elinympäristössä 
 

kvalitatiivisella tasolla. 

● Lämpölaajeneminen 

● Lämpöenergia 

● Olomuodon muutokset 

● Lämmön siirtyminen 

 

S3 Fysiikka 

yhteiskunnassa 
 

Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin 

sovelluksiin liittyviä sisältöjä 

valitaan erityisesti yhteiskunnan 

toiminnan ja kehittymisen 

näkökulmista.  

Pääpaino on energiantuotannossa 

ja kestävässä energiavarojen 

käytössä.  
Sisältöjä valitaan siten, että niissä 

tulevat esiin fysiikan luonne 

tieteenä, energian säilymisen 

periaate sekä maailmankaikkeuden 

rakenteet ja mittasuhteet. 

L1, L7 

S4 Fysiikka 

maailmankuvan 

rakentajana 
 

Tutustutaan fysiikkaan liittyviin 

uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, 

sovelluksiin ja nykypäivän 

tutkimukseen. 

Sisältöjä valitaan siten, että niissä 

tulevat esiin fysiikan luonne 

tieteenä, energian säilymisen 

periaate sekä maailmankaikkeuden 

rakenteet ja mittasuhteet. 

L1, L7 

Mekaniikka  

S5 Vuorovaikutus ja liike 
 

● liike, voima, koneet, energia ja 

sen vertailu 

● Sisällöt liittyvät erilaisiin 

vuorovaikutuksiin ja kappaleiden 

liiketiloihin.  

Kahden kappaleen 

vuorovaikutustilanteista 

siirrytään yhteen kappaleeseen 

vaikuttaviin voimiin ja niiden 

vaikutukseen kappaleen 

liikkeeseen.  

● Liiketilaa kuvataan tasaisen ja 

muuttuvan liikkeen malleilla 

myös kvantitatiivisesti.  

● Mekaaninen työ ja teho 

kytketään kvalitatiivisesti 

energiaan. 

L1, L7 

 

Arviointi 

Fysiikka arvioidaan todistuksissa asteikolla 4-10. Arvosanaan vaikuttavat summatiivisissa 

kokeissa menestyminen, tuntiosaaminen, oppilaan aktiivisuus, omatoimisuus ja työskentelytaidot. 

Arvioinnissa huomioidaan, kuinka asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.  
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9. luokka 

Tavoitteet 

Fysiikan opetuksessa tavoitteet T1-T15 fysiikan merkityksestä, tutkimuksen taidoista ja tiedoista 

otetaan huomioon opetuksessa.  

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Luonnontieteellinen 

tutkimus 
 

Eri sisältöalueista ja oppilaiden 

mielenkiinnon kohteista valitaan 

sopivia aiheita myös avoimiin 

tutkimuksiin.  

Tutkimuksissa painotetaan 

tarkoituksenmukaisesti 

tutkimisprosessin vaiheita kuten 

ongelman tai ilmiön pohtimista, 

suunnittelua, koejärjestelyjen 

rakentamista, havainnointia ja 

mittaamista, tulosten koontia ja 

käsittelyä sekä tulosten arviointia ja 

esittämistä.  

Tutustutaan tieto- ja 

viestintäteknologian hyödyntämiseen 

tutkimusten eri vaiheissa: 

● kokonaisen tutkimusraportin 

tekeminen sähköisessä 

muodossa, käyttäen taulukoita, 

kuvaajia, videota, valokuvia, 

piirroksia ja malleja   

● tiedon haku ja tietolähteiden 

luotettavuuden arviointi ja 

perustelu ja lähteiden 

kirjaaminen 

 

● käsitys siitä, miten 

tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

voi hyödyntää eri 

oppiaineiden 

opiskelussa, L5 

● monipuoliseen 

tiedon hankintaan ja 

tuottamiseen sekä 

tietolähteiden 

monipuoliseen 

käyttöön tutkivan ja 

luovan työskentelyn 

pohjana, L5 

● harjoitellaan 

projektityöskentelyä 

ja verkostoitumista 

omassa yhteisössä ja 

lähialueella, L6 

● suunnittelemaan 

työprosesseja, 

asettamaan 

hypoteeseja, 

kokeilemaan 

erilaisia 

vaihtoehtoja, 

tekemään 

johtopäätöksiä ja 

löytämään uusia 

ratkaisuja 

olosuhteiden 

muuttuessa, L6 

 

Sähkömagnetismi ja säteily 

S2 Fysiikka omassa 

elämässä ja 

elinympäristössä:  

Tutustutaan sähkömagneettisen ja 

hiukkassäteilyn lajeihin ja niiden 

ominaisuuksiin.  

Säteilyltä suojautuminen 

L5, L6 

Ammatit 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka 

maailmankuvan 

rakentajana: 

Tutustutaan fysiikkaan liittyviin 

uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, 

sovelluksiin ja nykypäivän 

tutkimukseen. 
Tutustutaan erilaisiin 

koulutuspolkuihin ja ammatteihin, 

L5, L6 
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joissa tarvitaan fysiikan osaamista. 

S6 Sähkö ● Virtapiiri 

● jännitteen ja sähkövirran välinen 

tarkastelu ensin kvalitatiivisesti 

ilmiöiden ja ominaisuuksien 

tasolla, sitten kvantitatiivisesti 

mittaamalla suureiden arvoja ja 

tutkimalla suureiden välisiä 

riippuvuuksia.  

● Sisältöjä valitaan myös kodin 

sähköturvallisuuteen sekä sähkön 

käyttöön ja tuottamiseen liittyen.  

● Sähköinen varautuminen ja 

magnetismi yhdistetään 

kvalitatiivisesti virtapiirien 

ilmiömaailmaan. 

L5, L6 

 

Arviointi 

Fysiikka arvioidaan todistuksissa asteikolla 4-10. Arvosanaan vaikuttavat summatiivisissa 

kokeissa menestyminen, tuntiosaaminen, oppilaan aktiivisuus, omatoimisuus ja työskentelytaidot. 

Kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

 

 Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden 

saavuttamiseksi. 

 Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja 

itsearvioinnin perusteella. 

 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa 

tilanteissa.  

 Oppilas osaa kuvata fysiikan osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa. 

 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseksi.  

 Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta. 

Tutkimisen taidot 

 Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä. 

 Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi 

rajaamalla muuttujia. 

 Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai 

suunnitelman mukaan. 

 Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tutkimuksia. 

 Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia.  

 Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata 

tutkimusprosessin toimivuutta. 

 Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita.  

 Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä teknologisen ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, 

kehittämisessä ja soveltamisessa. 

 

 Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja 

mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. 

 Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta. 
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Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

 Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla. 

 Oppilas osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat 

suureet. 

 Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia malleja ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee 

yksinkertaisten mallien muodostamista mittaustuloksista. 

 Oppilas osaa kuvata mallia ja nimetä mallin rajoituksia tai puutteita. 

 Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.   

 Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla. 

 Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon 

luonnetta ja kehittymistä. 

 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. 

 Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita, 

ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa. 

 Oppilas osaa käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai 

tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä. 

 

15.4.8 Kemia 

Tavoitteet koskevat kaikkia luokka-asteita. 

Keskeiset sisältöalueet kuten luonnontieteellinen tutkimus, kemia omassa elämässä ja elinym-

päristössä, kemia yhteiskunnassa ja kemia maailmankuvan rakentajana esiintyvät joka 

vuosiluokalla. Painotusalueet on tummennettu. 

Keskeisiä periaatteita kuten ongelman ja ilmiön pohtimista ja kemian luonnetta tieteenä paino-

tetaan joka luokka-asteella. Sisältöaluetta lähestytään oppilaan näkökulmasta. Asiayhteyksissä 

otetaan esille myös yhteiskunnallinen näkökulma. Muistetaan myös opetuksen ajankohtaisuus. 

Paikallista aineistoa sisällytetään opetukseen aina tilanteen, ajankohdan, tapahtumien ja erilais-

ten painoalueiden mukaan. Paikallista aineistoa voivat olla esimerkiksi: 

 kaivoksiin, voimaloihin, observatorioon, palolaitokseen tai vedenpuhdistamoon 

tutustuminen 

 

7. luokka 

Tavoitteet 

Kemian opetuksessa tavoitteet T1-T15 kemian merkityksestä, tutkimuksen taidoista ja tiedoista 

otetaan huomioon opetuksessa. 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 

Luonnontieteelli-

nen tutkimus: 

 turvallisen työskentelyn periaatteet 

ja perustyötaidot 

 ongelman tai ilmiön pohtimista, 

suunnittelua, koejärjestelyn toteut-

tamista, havainnointia, tulosten 

Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

oppilaiden maailmankuva 

avartuu 

runsaasti mahdollisuuksia 
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koontia ja käsittelyä sekä tulosten 

arviointia ja esittämistä 

 tutustutaan tieto- ja viestintätekno-

logian hyödyntämiseen tutkimusten 

eri vaiheissa 

luovaan toimintaan 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen 

taidot (L3) 

harjaantumaan terveyttä, 

hyvinvointia ja turvallisuutta 

edistäviin toimintatapoihin 

ymmärtämään teknologian 

kehitystä, monimuotoisuutta ja 

merkitystä omassa elämässä, 

kouluyhteisössä ja 

yhteiskunnassa 

 

Monilukutaito (L4) 

sanallisten, kuvallisten, 

auditiivisten, numeeristen ja 

kinesteettisten symboli-

järjestelmien sekä näiden 

yhdistelmien avulla ilmaistua 

tai ilmenevää tietoa 

harjoitellaan tiedon tuottamisen, 

tulkinnan ja välittämisen 

taitoja 

S2 Kemia omassa 

elämässä ja 

elinympäristössä: 

 tutkitaan olomuotojen muutoksia 

 tutustutaan kodin kemikaaleihin ja 

paloturvallisuuteen 

 oman elämän ja elinympäristön ilmi-

öitä pohditaan erityisesti terveyden 

ja turvallisuuden näkökulmista 

L2, L3, L4 

S3 Kemia 

yhteiskunnassa: 
 kestävä luonnonvarojen käyttö, ja 

tuotteiden elinkaariajattelu 

L2, L3, L4 

S4 Kemia maail-

mankuvan 

rakentajana: 

 kemian luonne tieteenä 

 aineen ja energian säilymisen peri-

aatteet 

 luonnon mittasuhteet 

 tutustuminen kemiaan liittyviin uu-

tisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, 

sovelluksiin ja nykypäivän 

tutkimukseen. 

L2, L3, L4 

S5 Aineiden 

ominaisuudet ja 

rakenne: 

  

 seosten ja puhtaiden aineiden omi-

naisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoi-

suus 

 tutustutaan alkuaineiden ominai-

suuksien pohjalta aineen koostumi-

seen atomeista. 

L2, L3, L4 
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S6 Aineiden 

ominaisuudet ja 

muutokset: 

 havainnoidaan reaktionnopeutta ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä 

 kemian merkkikielen 

tulkitsemista. 

L2, L3, L4 

 

Arviointi 

Kemia arvioidaan todistuksissa asteikolla 4-10. Arvosanaan vaikuttavat summatiivisissa 

kokeissa menestyminen, tuntiosaaminen, oppilaan aktiivisuus, omatoimisuus ja 

työskentelytaidot. 

 

8. luokka 

Tavoitteet 

Kemian opetuksessa tavoitteet T1-T15 kemian merkityksestä, tutkimuksen taidoista ja tiedoista 

otetaan huomioon opetuksessa. 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 

Luonnontieteell-

inen tutkimus: 

 tutkimuksia oppilaiden mielenkiin-

non kohteista 

 ongelman tai ilmiön pohtimista, 

suunnittelua, koejärjestelyn toteut-

tamista, havainnointia, tulosten 

koontia ja käsittelyä sekä tulosten 

arviointia ja esittämistä 

 tutustutaan tieto- ja viestintätekno-

logian hyödyntämiseen tutkimusten 

eri vaiheissa. 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

(L1) 

kannustetaan ottamaan vastuuta 

opiskeluun liittyvien 

tavoitteiden asettamisesta, työn 

suunnittelusta ja oman 

työskentelyprosessin ja 

etenemisen arvioinnista 

perustelemaan ajatuksiaan ja so-

veltamaan koulun ulkopuolella 

opittuja taitoja koulutyössä 

tehdä havaintoja ja harjaannuttaa 

havaintoherkkyyttään, hakea 

monipuolisesti tietoa sekä 

tarkastella käsillä olevaa asiaa 

kriittisesti eri näkökulmista 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

ohjataan ymmärtämään omien 

valintojen ja tekojen merkitys 

itselle sekä lähiyhteisölle, 

yhteiskunnalle ja luonnolle 

mitä kestävä elämäntapa merkit-

see ja miten koulussa hankittua 
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osaamista voi käyttää kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa 

S2 Kemia 

omassa elämässä 

ja elin-

ympäristössä: 

 paikallinen toimintaympäristö ja 

lähiympäristön tila. 

L1,L7 

S3 Kemia 

yhteiskunnassa: 
 kemian ilmiöitä ja sovelluksia 

ihmiskunnan hyvinvoinnin ja 

teknologian näkökulmista. 

L1,L7 

S4 Kemia maail-

mankuvan 

rakentajana: 

 kemia luonne tieteenä 

 aineen ja energian säilymisen peri-

aatteet 

 luonnon mittasuhteet 

 tutustuminen kemiaan liittyviin 

uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, 

sovelluksiin ja nykypäivän 

tutkimukseen. 

L1,L7 

S5 Aineiden 

ominaisuudet ja 

rakenne: 

 tutustutaan aineen koostumiseen 

atomeista, atomin rakenteeseen ja 

jaksolliseen järjestelmään 

 malleja ja simulaatioita käytetään 

yhdisteiden rakentumisen 

hahmottamisessa. 

L1,L7 

S6 Aineiden 

ominaisuudet ja 

muutokset: 

 energian ja aineiden muuttuminen 

kemiallisissa reaktioissa. 

 pitoisuus ja happamuus arkisten esi-

merkkien yhteydessä 

 kemian merkkikieli ja 

yksinkertaisten reaktioyhtälöiden 

tulkitseminen 

L1,L7 

 

Arviointi 

Kemia arvioidaan todistuksissa asteikolla 4-10. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten 

lisäksi työskentelyn havainnointiin.  Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja 

työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, 

näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun 

saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä 

keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena. 

 

9. luokka 

Tavoitteet 



249 

Kemian opetuksessa tavoitteet T1-T15 kemian merkityksestä, tutkimuksen taidoista ja tiedoista 

otetaan huomioon opetuksessa. 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 

Luonnontieteel-

linen tutkimus: 

 tutkimuksia oppilaiden 

mielenkiinnon kohteista 

 ongelman tai ilmiön pohtimista, 

suunnittelua, koejärjestelyn 

toteuttamista, havainnointia, 

tulosten koontia ja käsittelyä sekä 

tulosten arviointia ja esittämistä 

 tutustutaan tieto- ja 

viestintäteknologian 

hyödyntämiseen tutkimusten eri 

vaiheissa 

 tehdään koko tutkimusraportti 

sähköisesti 

Tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

käsitys siitä, miten tieto- ja 

viestintäteknologiaa voi 

hyödyntää eri oppiaineiden 

opiskelussa 

monipuoliseen tiedon hankintaan 

ja tuottamiseen sekä 

tietolähteiden monipuoliseen 

käyttöön tutkivan ja luovan 

työskentelyn pohjana 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

harjoitellaan projektityöskentelyä 

ja verkostoitumista omassa 

yhteisössä ja lähialueella 

suunnittelemaan työprosesseja, 

asettamaan hypoteeseja, 

kokeilemaan erilaisia 

vaihtoehtoja, tekemään 

johtopäätöksiä ja löytämään 

uusia ratkaisuja olosuhteiden 

muuttuessa 

S2 Kemia 

omassa elä-

mässä ja elin-

ympäristössä: 

 oman elämän ja elinympäristön 

ilmiöitä pohditaan erityisesti 

terveyden ja turvallisuuden 

näkökulmista 

L5, L6 

S3 Kemia 

yhteiskunnassa: 
 kemian ilmiöt ja sovellukset 

ihmiskunnan hyvinvoinnin ja 

teknologian näkökulmista 

 kestävä luonnonvarojen käyttö, ja 

tuotteiden elinkaariajattelu 

 tutustutaan erilaisiin 

koulutuspolkuihin ja ammatteihin 

L5, L6 

S4 Kemia 

maailmankuvan 

rakentajana: 

 kemian luonne tieteenä 

 aineen ja energian säilymisen 

periaatteet 

 luonnon mittasuhteet 

 · tutustuminen kemiaan liittyviin 

uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, 

sovelluksiin ja nykypäivän 

L5, L6 
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tutkimukseen 

S5 Aineiden 

ominaisuudet ja 

rakenne: 

 mallien ja simulaatioiden käyttö 

yhdisteiden rakentumisen 

hahmottamisessa 

 tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin 

ja ravintoaineisiin 

 · perehdytään johonkin orgaaniseen 

yhdisteryhmään 

L5, L6 

S6 Aineiden 

ominaisuudet ja 

muutokset: 

 hiilen kiertokulku ja sen merkitys 

elämälle 

 kemian merkkikieli ja 

yksinkertaisten reaktioyhtälöiden 

tulkitseminen ja tuottaminen 

L5, L6 

  

Arviointi 

 Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä 

niiden saavuttamiseksi. 

 Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja 

itsearvioinnin perusteella. 

 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa 

tilanteissa. 

 Oppilas osaa kuvata kemian osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa. 

 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian osaamista tarvitaan kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseksi. 

 Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen 

elinkaaren kannalta. 

Tutkimisen taidot 

 Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä. 

 Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi 

esimerkiksi rajaamalla muuttujia. 

 Oppilas hallitsee perustyötaidot, osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja 

ohjeiden tai suunnitelman mukaan. 

 Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa suljettuja ja avoimia tutkimuksia. 

 Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia. 

 Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata 

tutkimusprosessin toimivuutta. 

 Oppilas osaa kuvata joitakin esimerkkejä kemian soveltamisesta teknologiassa. 

 Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä yksinkertaisen kemiaa soveltavan ratkaisun 

ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa. 

 Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja 

tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. 

 Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta. 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

 Oppilas osaa käyttää kemian keskeisiä käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää niitä 

toisiinsa. 

 Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla. 
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 Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla. 

 Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia 

tietolähteitä.   

 Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla. 

 Oppilas osaa kuvata kemiaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon 

luonnetta ja kehittymistä. 

 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. 

 Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden muutoksien 

keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa tilanteissa. 

 Oppilas osaa käyttää kemian tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa 

tai tilanteessa, jossa kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä. 

 

15.4.9 Terveystieto 

 

Tavoitteet 

 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä 

elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti 

 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan ja valmiuksiaan tunne- ja 

vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa 

 tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja terveyden näkökulmasta 

yksillöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä 

 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä sekä tukea oppilaan valmiuksia 

käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti 

 edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin 

liittyvissä tilanteissa ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä 

tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman 

terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja 

 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen 

liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä hankkimaan tietoa ja  arvioimaan 

tiedon luotettavuutta ja merkitystä 

 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle 

sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä 

 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien 

ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle 

 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää 

sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta 

koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä. 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 
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Terveyttä tukeva kasvu ja 

kehitys 

 

 -terveyden eri osa-alueiden 

kokonaisvaltainen 

hahmottaminen 

 -terveyden edistäminen ja 

sairauksien ehkäisy 

 -elämänkulun sekä kasvun ja 

kehityksen yleisiä 

tunnuspiirteitä, 

monimuotoisuutta ja 

henkilökohtaisuutta 

 -identiteetin, minäkuvan ja 

itsetuntemuksen rakentuminen 

 -seksuaalinen kehittyminen, 

huolenpidon sekä perheen ja 

läheisten merkitys, mielen 

hyvinvointi ja itsensä 

arvostaminen sekä turvataidot.  

 -vuorovaikutustilanteissa 

toimiminen, tunteiden ilmaisu 

ja niiden säätely 

 -ristiriitojen, 

ongelmatilanteiden, stressin ja 

kriisien rakentava käsittely 

Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

Monilukutaito (L4) 

Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

 

Terveyttä tukevat ja 

kuluttavat tekijät sekä 

sairauksien ehkäisy 

 

 tietoa ja ymmärrystä terveyttä 

tukevista voimavaroista ja 

sairauksia ehkäisevistä 

tekijöistä 

 terveyteen liittyviä tottumuksia 

kuten arkirytmi, uni, 

ravitsemus ja liikunta 

 seksuaalisuus, 

seksuaaliterveyden eri osa-

alueet ja seksuaalisen 

kehityksen monimuotoisuus 

 terveyden voimavaroja kuten 

mielenterveyttä, hyvinvointia 

tukevia ympäristöjä ja 

yhteisöjä sekä mielekästä 

vapaa-ajan toiminta 

 turvallisuustaidot ja -

valmiudet, ensiaputaidot, 

itsehoito sekä tuen ja avun 

hakeminen 

 ajankohtaiset terveysilmiöt 

sekä terveyteen liittyvän tiedon 

luotettavuuden tarkastelu 

 terveyden vaaratekijät kuten 

liikkumattomuus ja passiivinen 

elämäntapa, ravitsemuksen ja 

Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

Monilukutaito (L4) 

Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

 



253 

nukkumisen ongelmat, 

kiusaaminen ja stressi 

 nuoren mielen pahoinvointi, 

riippuvuudet sekä päihteet ja 

niiden käytön ehkäisy 

 keskeiset ja ajankohtaiset 

tartuntataudit sekä 

kansantaudit ja tapaturmat 

 opiskelu-, työ- ja toimintakyky 

nuoruudessa 

 sosiaalinen kestävyys ja 

vastuullinen kuluttaminen 

 elinympäristön 

terveysvaikutukset ja keskeiset 

terveyden edistämisen ja 

sairauksien ehkäisyn keinoja, 

terveyspalvelut, 

kansalaistoiminta ja 

ympäristön terveysriskit 

Terveys, yhteisöt, 

yhteiskunta ja kulttuuri 
 terveysmarkkinointi ja tiedon 

luotettavuus ja 

terveysvaikutusten 

näkökulmasta 

 -kulttuurin terveyttä edistävä 

merkitys ja kulttuurinen 

herkkyys, kestävä elämäntapa, 

kansalaisten yhdenvertaisuus ja 

osallisuus sekä ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen 

 -terveyden eri näkökulmia 

kuten lapsuus ja lasten 

oikeudet, vanhuus, vammaisuus 

tai pitkäaikaissairaus 

Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) 

Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

Monilukutaito (L4) 

Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

 

Arviointi 

Oppilaan oppimisen arviointi terveystiedossa vuosiluokilla 7-9 

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin 

ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään 

terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa 

osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet 

huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. 

Terveystiedossa on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan 

arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa 

kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden 
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näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä 

saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla 

oppilaan osaamisen taso terveystiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Osaaminen terveystiedossa kehittyy oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit 

riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin 

kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 

tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden 

tavoitteiden osalta. 

Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 

päättyessä 

 Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien 

avulla sekä kuvata esimerkein mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas pystyy 

esittelemään elämänkulun eri vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaamaan 

esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana. 

 Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä 

terveyden näkökulmasta ja arvioida sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen 

hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja 

vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita tuottaa niihin vastuullisia 

ratkaisuja. 

 Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä 

kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas osaa 

käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti. 

 Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä 

pääosin asianmukaisesti. Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää asianmukaisia 

toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa 

tilanteissa. 

 Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä 

terveyden näkökulmasta ja arvioida sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen 

hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja 

vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita tuottaa niihin vastuullisia 

ratkaisuja. 

 Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä 

kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas osaa 

käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti. 

 Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä 

pääosin asianmukaisesti. Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää asianmukaisia 

toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa 

tilanteissa. 

 Oppilas osaa eritellä terveystottumusten omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa selittää 

terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden muodostumista. Oppilas osaa kuvata 

elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja esimerkkejä käyttäen arvioida 

elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia. Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän 

tiedon luotettavuutta usean tiedon luotettavuutta kuvaavan tekijän pohjalta. 

 Oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia 
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terveyteen sekä esitellä yhteisöjen, kulttuurin, median ja tieto- ja viestintäteknologian 

yhteyksiä terveyteen. 

 Oppilas osaa laatia opiskelu-, toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia. Oppilas osaa 

kuvata miten hakeutua oman koulun ja kunnan terveyspalveluihin ja antaa useampia 

esimerkkejä siitä, miten niitä voi hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa. 

 Oppilas osaa pohtia esimerkein sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, muut sosiaaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsityksiin terveydestä. Oppilas osaa esimerkein eritellä omaa oppimistaan 

tukevia tekijöitä. 

 Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä sekä 

perustella terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä käsityksiä. Oppilas osaa eritellä 

elämäntapojen seurauksia toisille ja ympäristön terveydelle sekä esitellä esimerkein 

keinoja ja tapoja miten terveyteen voidaan vaikuttaa lähiyhteisöissä. 

 

15.4.10 Uskonto 

7. luokka 
S1 Suhde omaan uskontoon 

Tavoitteet 

Oppilas 

 havaitsee kristinuskon ja kulttuurin vuorovaikutuksen ja tunnistaa kristinuskon 

monimuotoisuuden 

 syventää tietojaan omasta uskonnosta ja sen vaikutuksista: miten näkyy arjessa, omassa                

elinympäristössä ja yhteiskunnassa 

 ymmärtää uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja 

 tuntee kristinuskon symboleita sekä tunnistaa kristinuskoon liittyviä aiheita mediassa,  

maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

 osaa pohtia kristinuskon maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteena ja  

 ohjaajana ja kiinnittää huomiota ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin 

 -rohkaistuu kohtaamaan erilaisia ihmisiä 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Oman uskonnon syntytausta, 

kehitys ja kirkkokunnat 

-kristinuskon synty 

-kehitys alkukirkosta nykypäivään 

-kristinuskon oppi ja opetukset 

-suurimmat kirkkokunnat, erityisesti 

luterilaisuus, ekumenia 

L1, L2, L4, L7 

Kristilliset symbolit ja 

uskonnolliset aiheet 

mediassa, maailman-

politiikassa, taiteessa ja 

populaarikulttuurissa 

-kristilliset symbolit 

-kristinusko mediassa, maailmanpolitiikassa, 

taiteessa ja populaarikulttuurissa (historialliset 

ja ajankohtaiset aiheet) 

L1, L2, L4, L5, 

L6 

Kristinuskon  vaikutus 

kulttuuriin, yhteiskuntaan ja 

yksilöön 

-uskonnollisten yhteisöjen vaikutus 

paikkakunnalla 

-uskonnollisten yhteisöjen vaikutus Suomessa 

-kirkkovuosi paikallisessa yhteisössä (tavat, 

juhlat, perinteet) 

-kristinuskon levinneisyys ja kulttuurivaikutus 

L1-L7 
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maailmassa 

- erilaisuuden kohtaaminen 

 

Arviointi 

Monipuolinen arviointi: tuotosten lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia, arvioinnin tukena 

voidaan käyttää itsearviointia ja vertaispalautetta. Arvioinnista sovitaan kurssin alussa. 

 

8. luokka 

S2 Uskontojen maailma 

Tavoitteet 

Oppilas  

 tuntee maailmanuskontojen, luonnonuskontojen ja uskonnottomuuden pääpiirteet 

 havaitsee uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta eri puolilla maailmaa ja tunnistaa 

uskontoon liittyvää monimuotoisuutta 

 tuntee eri uskontojen ja katsomusten symboleja sekä tunnistaa uskonnollisia aiheita 

mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

 tuntee muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä periaatteita ja pohtii myös omien 

valintojen eettisiä ulottuvuuksia 

 osaa pohtia uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen 

perusteina ja ohjaajina 

 osaa pohtia ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä 

 rohkaistuu kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, 

työelämässä ja vapaa-ajalla 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Uskonnot ja katsomukset eri 

puolilla maailmaa sekä 

uskonnottomuus 

- suuret maailmanuskonnot: islam, 

juutalaisuus, hindulaisuus, 

buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin 

uskonnot 

- luonnonuskonnot, erityisesti 

suomalainen muinaisusko 

- uskonnottomuus 

maailmankatsomuksena ja 

uskontokritiikki 

- uususkonnollisuus 

- uskontojen ja katsomusten pääasiat: 

historia, oppi, etiikka, arjen 

uskonnollisuus, 

- erilaisuuden kohtaaminen  

L2, L4, L5, L6 

Uskonto ja kulttuuri 

 

- maailman- ja luonnonuskontoihin 

sekä uskonnottomuuteen liittyviä 

aiheita mediassa, 

maailmanpolitiikassa, taiteessa ja 

populaarikulttuurissa 

- uskonnolliset symbolit  

- uskonnot ja katsomukset 

L1, L2, L4, L5 
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kulttuuristen valintojen ohjaajina 

 

Arviointi 

Monipuolinen arviointi: tuotosten lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia, arvioinnin tukena 

voidaan käyttää itsearviointia ja vertaispalautetta. Arvioinnista sovitaan kurssin alussa. 

 

9. luokka 

S3 HYVÄ ELÄMÄ 

Tavoitteet 

Oppilas 

 tuntee ja ymmärtää etiikan peruskäsitteet 

 tietää, mikä on kristillisen etiikan ydin ja millaisia eettisiä korostuksia muilla uskonnoilla 

on 

 kiinnittää huomion ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin 

 tuntee YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja ihmisoikeusetiikkaan liittyviä kysymyksiä 

 pohtii eettisiä kysymyksiä eri näkökulmista ja pohtii omia valintojaan ja niiden vaikutusta 

hyvinvointiin 

 ymmärtää uskontojen maailmanlaajuisen merkityksen valintojen perustana ja ohjaajina 

 ymmärtää uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja 

 perehtyy Raamatun syntyhistoriaan ja tuntee Raamatun sisällön pääpiirteittäin 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Etiikan peruskäsitteet 

elämäntaidot 

itsetuntemus, omien vahvuuksien tunnistaminen, 

tunnetaidot, hyvinvointi 

L1, L2, L3, L6 

Kristinuskon etiikan 

ydin ja muiden 

uskontojen eettiset 

korostukset 

kristinuskon etiikan ydin: dekalogi, Jeesuksen 

opetukset (Vuorisaarna) 

-maailmanuskontojen eettiset korostukset 

L1, L2, L7 

Ihmisoikeudet, 

eläinetiikka, luonnon 

vaaliminen 

YK:n ihmisoikeusjulistus, ihmisoikeusetiikkaan 

liittyvät kysymykset (kenellä oikeus päättää 

elämästä/kuolemasta, ihmisoikeusrikkomukset) 

eläinten oikeudet, ihmisen suhde luontoon 

L1, L2, L3, L7 

 

Arviointi 

Monipuolinen arviointi: tuotosten lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia, arvioinnin tukena 

voidaan käyttää itsearviointia ja vertaispalautetta. Arvioinnista sovitaan kurssin alussa. 

Päättöarviointi kuten perusteissa. 

 

15.4.11 Elämänkatsomustieto 

 

7. luokka 

Tavoitteet 

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia 
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käsitteitä 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden 

keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena  

T5 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla 

olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita 

T6 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun 

hyväksymiseen ja ymmärtämiseen 

T7 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä 

kehittämään eettistä ajatteluaan 

T8 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen 

paikallisesti ja globaalisti 

T9 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden 

merkitys 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S1 Katsomus ja 

kulttuuri 

- Perehdytään maailmankuvan ja 

maailmankatsomuksen käsitteisiin.  

- Keskusteleva lähestymistapa on 

keskeinen: käydään läpi oppilaan 

elämänkatsomuksen ja identiteetin 

rakentamista tukevia keskusteluja. 

- Perehdytään Unescon suojelemaan 

kulttuuri- ja luonnonperintöön  

- Seurataan kulttuurin ilmenemistä 

muun muassa mediassa ja taiteessa, 

paikallisnäkökulma huomioon ottaen.  

- Perehdytään teistisiin ja ateistisiin 

katsomuksiin nykymaailmassa, 

esimerkiksi sekulaariin humanismiin, 

kristinuskoon ja islamiin. 

- Tutustutaan valittuihin katsomusten 

historian ja niiden kohtaamisen 

käänteisiin sekä arvioidaan 

katsomusvapauden ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista 

erilaisissa yhteiskunnissa. 

 

Keskeisiä käsitteitä 

- Maailmankuva, maailmankatsomus, 

identiteetti, teismi, ateismi 

 

Paikallisuus 

-Mm. suomalainen kansanusko ja -

uskomukset, arktinen kulttuuri ja 

kertomusperinne tulevat hyvin esille 

lähiympäristössä. Myös 

paikallishistoriaan tutustuminen tukee 

sisältöaluetta. 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

 L2 Kulttuurinen 

osaaminen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu  

L3 Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot  

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen   

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen 
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Arviointi 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja 

argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön 

lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, 

perusteluiden rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, 

käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja 

vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

 

8. luokka 

Tavoitteet 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla 

olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun 

hyväksymiseen ja ymmärtämiseen 

T8 ohjata oppilasta kehittämään eettistä ajatteluaan  

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen 

paikallisesti ja globaalisti 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden 

merkitys ja eettinen perusta 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

S2 Etiikan 

perusteita 

-Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja 

pääsuuntiin.  

- Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja 

yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, 

kauneus ja oikeudenmukaisuus.  

- Perehdytään teon eettisen arvioinnin 

näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän 

tarkoitukseen ja teon seurauksiin.  

-Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja 

käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin 

tilanteisiin.  

-Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa 

tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin 

kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.  

-Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta 

rikkautena, oikeutena ja eettisenä 

kysymyksenä. 

 

Keskeisiä käsitteitä 

-etiikka, moraali, arvo 

 

Paikallisuus 

-Keskusteluissa on hyvä huomioida paikalliset 

ajankohtaiset ilmiöt ja lappilainen 

kulttuuriperintö. 

L1 Ajattelu ja 

oppimaan oppiminen 

L3 Itsestä 

huolehtiminen ja arjen 

taidot  

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen 
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-Myös luonnonsuojelu, erityisesti tunturialueen 

suojelu ja hyödyntäminen sekä porotalous ovat 

paikallisella tasolla huomionarvoisia eettisiä 

keskustelunaiheita. Valittuja aiheita 

tarkastellaan eri etiikan näkökulmista. 

 

Arviointi 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja 

argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön 

lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, 

perusteluiden rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, 

käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja 

vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

 

9. luokka 

Tavoitteet 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden 

turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla 

olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun 

hyväksymiseen ja ymmärtämiseen 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä 

kehittämään eettistä ajatteluaan 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen 

paikallisesti ja globaalisti 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmistenyhdenvertaisuuden 

merkitys ja eettinen perusta 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

S3 Ihmisoikeudet ja 

kestävä tulevaisuus 

-Perehdytään ihmisarvoon, 

ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen 

yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan 

ihmisoikeuksien kehitykseen ja 

ihmisoikeusloukkauksiin, kuten 

holokaustiin.  

-Tutustutaan erilaisiin käsityksiin 

ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. 

humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja 

luontokeskeiseen.  

-Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan 

kestävän tulevaisuuden 

mahdollisuuksiin sekä 

ympäristöetiikkaan liittyviin 

kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. 

-Pohditaan, miten voidaan toimia 

vastuullisesti kestävän tulevaisuuden 

hyväksi. 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen  

L2 Kulttuurinen 

osaaminen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu  

L3 Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot  

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen   

L6 Työelämätaidot ja 

yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen 
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Keskeisiä käsitteitä: 

-ihmisarvo, ihmisoikeus, 

oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

 

Paikallisuus: 

-paikallinen kulttuuri -tunturialue, 

matkailu ja poronhoito, 

saamelaiskulttuuri- on hyvä huomioida 

opetuksessa 

 

Arviointi 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja 

argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön 

lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, 

perusteluiden rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, 

käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja 

vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena. 

 

Päättöarviointi kuten perusteissa. 

 

15.4.12 Historia 

7. luokka 

Tavoitteet 

Oppilaan kiinnostus historiaan tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena (T1) 

Oppilaan kuuluu ymmärtää että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin (T3) 

Ajankäsitys, historiallisen ajan ymmärrys (T4) 

Erilaisten syiden arvioiminen historiallisille tapahtumille (T6) 

Tulkintojen tekemiseen kannustaminen (T8) 

Ihmisen toiminnan tarkoitusperien selittäminen (T9) 

Historiallisen tiedon tulkinta, tietoa voidaan käyttää eri tavoin eri tilanteissa eri toimijoiden 

tahoilta; tiedon luotettavuuden arviointi (T10) 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

S1 Teollisuusyhteiskunnan 

synty ja kehitys 

Teollistumisen perusidea 

Kaupungistuminen 

Keksinnöt 

Ympäristön saastuminen 

Teollisuusväestön asema 

 

Keskeisiä käsitteitä: 

Teollistuminen 

Kaupungistuminen 

L1 

L4 

L5 

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa Ranskan vallankumous 

Suomen sota 

Säädyt 

L1 

L2 

L4 
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1800-luvun neljä suurta aatetta: konservatismi, 

liberalismi, nationalismi ja sosialismi 

 

Keskeisiä käsitteitä: 

Sääty-yhteiskunta 

Aatteet 

Vasemmisto ja oikeisto 

L5 

S3 Suomea luodaan, 

rakennetaan ja puolustetaan 

Suomi suuriruhtinaskuntana 

Venäjän Suomen toiminnalle asettamat 

reunaehdot 

Sortokaudet 

Suomalaisuusvaikuttajat 

IMS maailmansota, vaikutus Suomeen 

Suomen itsenäistyminen 

1918 sisällissota 

 

Keskeisiä käsitteitä: 

Autonomia 

Fennomania/Svekomania 

 

Paikallisuus: 

Mahdolliset museot ja kotiseutuyhdistykset 

L1 

L5 

 

Arviointi 

Kurssiarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. 

 

Arvosana 8 perustuu vuosiluokalle asetettujen tavoitteiden osaamiseen/hallintaan. Jos oppilas 

hallitsee 5/7  tavoitteesta hyvin, tämä johtaa arvosanaan 8.  

Arviointi perustuu koko lukuvuoden aikana osoitettuun osaamiseen 

 

8. luokka 

Tavoitteet 

(7. luokan tavoitteet kuuluvat kaikki myös 8. luokalle.) 

 

Tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi oman historiatietämyksen avulla (T12) 

Historiallisen tiedon itsenäinen hankinta eri lähteistä ja tiedon luotettavuuden arviointi (T2) 

Inhimilliseen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen erinäisissä 

historian tilanteissa/tapahtumissa (T5) 

Historiallisen muutoksen ja jatkuvuuden analysointi (T7) 

Erinäisten lähteiden käyttö, vertailu ja perusteltu tulkinta niiden pohjalta (T11) 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

S4 Suurten sotien aika Ensimmäinen maailmansota 

Demokratian kriisi 

Toinen maailmansota 

Kotirintaman elämä 

Kylmä sota 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 
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YK:n perustaminen ja toiminta 

EU 

 

Keskeisiä käsitteitä: 

Totalitarismi 

Fasismi/natsismi 

Ihmisoikeudet 

Holokausti ja muut kansanvainot 

Kommunismi 

Kapitalismi/markkinatalous 

 

Paikallisuus: 

Lapin sota 

Evakkoon lähtö ja paluu 

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan 

rakentaminen 

Sotien jälkeinen Suomi  

Maaseutu-Suomesta kaupungistumiseen 

ja palveluyhteiskuntaan 

Suuri maaltamuutto 1960-luvulta 

Hyvinvointiyhteiskunnan idea ja 

rakentuminen 

Arkisen elämän käsittely 

 

Keskeisiä käsitteitä: 

Hyvinvointiyhteiskunta 

 

Paikallisuus: 

Lapin rakentaminen sodan jälkeen 

Maaltamuutto ja siirtolaisuus Ruotsiin 60-

70 –luvuilla 

L1 

L3 

L5 

L7 

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan 

juuret 

Neuvostoliiton hajoaminen 

Siirtomaiden itsenäistyminen 

Globalisaatio 

Lähi-idän tilanne 

Aasian merkitys maailmassa 

 

Keskeisiä käsitteitä: 

Globalisaatio 

Dekolonisaatio 

L1 

L2 

L4 

L5 

L7 

 

Arviointi 

Kurssiarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. 

Arvosana 8 perustuu vuosiluokalle asetettujen tavoitteiden osaamiseen/hallintaan. Jos oppilas 

hallitsee 5/7  tavoitteista hyvin, tämä johtaa arvosanaan 8.  

 

Arviointi perustuu koko lukuvuoden aikana osoitettuun osaamiseen. 

Päättöarviointi kuten perusteissa. 
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15.4.13 Yhteiskuntaoppi 

9. luokka 

Tavoitteet 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja 

yhteiskuntaoppiin tiedonalana  

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, 

yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen 

ymmärrys 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien 

yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän 

toiminnasta  

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja 

yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median 

roolia ja merkitystä  

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen  

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka 

tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa 

tulevaisuuttaan  

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja 

vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti. 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja 

demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä 

globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena  

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja 

vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistumaan 

yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan 

yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

S1 Arkielämä Kansalaisuus 

Yksilön oikeudet ja velvollisuudet 

Kuluttajansuoja 

Oman talouden hoito, tulojen ja menojen 

tasapainotus 

Suomen väestö 

Perheet 

Turvallisuus (armeija yms.) 

Elinkeinorakenne 

Työelämä 

L1 

L2 

L3 

L6 

L7 

S2 Demokraattinen 

yhteiskunta 

Suomen poliittinen järjestelmä 

Viralliset poliittiset toimijat: eduskunta, hallitus, 

presidentti 

Kunnat (huom. maakuntahallinnon uudistus) 

Vaalit 

Puolueet 

L1 

L2 

L4 

L5 

L7 
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Oikeisto-vasemmisto –jako 

Oikeusvaltio 

Ihmisoikeudet 

Oikeuslaitos 

EU 

S3 Aktiivinen 

kansalaisuus ja 

vaikuttaminen 

Erilaiset vaikuttamisen tavat yhteiskunnassa 

Media, medianlukutaito, media-analyysi 

Kansalaisjärjestöt 

Mainonta  

 

Paikalliset: 

Kunnalliseen päätöksentekoon tutustuminen 

Kunta-aloite 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

S4 Taloudellinen 

toiminta 

Talouden eri tasot: paikallinen, kansallinen, 

kansainvälinen 

 

Globalisaatio 

Yrittäjyys 

Pankkitoiminta 

Vakuutustoiminta 

Suhdannevaihtelut 

Inflaatio 

Työttömyys 

EU 

L1 

L2 

L4 

L6 

L7 

 

Arviointi 

Päättöarviointi kuten perusteissa. 

 

15.4.14 Musiikki 

Tavoitteet Sisältö Painoitus/ Paikallisuus 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet 

Laaja-alainen osaaminen, 

johon tavoite liittyy 

Osallisuus   

T1 kannustaa oppilasta 

rakentavaan toimintaan 

musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen 

jäsenenä 

S1-S4 - yhteislaulu, karaoke 

- esiintymisiä luokassa, 

juhlissa, vierailuilla 

palvelutaloissa,  

L2, L7 

Musiikilliset tiedot ja taidot 

sekä luova tuottaminen 

  

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään 

äänenkäyttö- ja laulutaitoaan 

sekä kehittämään niitä edelleen 

musisoivan ryhmän jäseninä  

S1-S4 - ääni- ja hengitystekniikkaa 

- perinne-, kansanlauluja, 

paikallisten säveltäjien 

musiikkia, vuodenajan 

mukaisia ja juhlien lauluja, - 

populaarimusiikkia 

- viihdemusiikkia 
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- taidemusiikkia 

- tutustuminen paikalliseen 

musiikkielämään 

- oppilasesiintymiset 

 

L2 

T3 kannustaa oppilasta 

kehittämään edelleen soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan keho-, 

rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin 

S1-S4 - rytmejä keho- ja 

rytmisoittimilla  

- tutustuminen erilaisiin 

soittimiin (soitinoppi) esim. 

internetin kautta 

- tutustumista bändisoittimiin  

- rummut: peruskompit 

- basso: perusotteet ja 

tyypilliset rytmikuviot 

- kitara: perusotteet  

- piano/ koskettimet 

- tasa- ja kolmijakoiset rytmit 

L2 

T4 rohkaista oppilasta 

monipuoliseen 

musiikkiliikunnalliseen 

kokemiseen ja ilmaisuun  

S1-S4 - osallistutaan Wanhojen 

tansseihin katsojana, tanssijana 

- yhteistyö liikunnan 

opetuksen kanssa 

L2 

T5 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia ääniympäristön 

ja musiikin elämykselliseen 

kuunteluun ja havainnointiin 

sekä ohjata häntä 

keskustelemaan havainnoistaan 

S1-S4 - mahdolliset konserttikäynnit 

- koulukonsertit 

L2 

T6 kannustaa oppilasta 

rakentamaan luovaa suhdetta 

musiikkiin ja ohjata heitä 

improvisointiin, sovittamiseen ja 

säveltämiseen sekä 

taiteidenväliseen työskentelyyn 

S1-S4 - yhteistyö kansalais-, 

musiikkiopiston, 

musiikkikerhon kanssa 

L1, L2, L6 

T7 ohjata oppilasta musiikin 

tallentamiseen ja tieto- ja 

viestintäteknologian luovaan 

ilmaisulliseen käyttöön sekä 

musiikin tekemisessä että osana 

monialaisia kokonaisuuksia 

S1-S4 - musiikkiteknologiaa 

mahdollisuuksien rajoissa 

- tutustuminen äänitysstudioon 

L1, L2, L5 

Kulttuurinen ymmärrys ja 

monilukutaito 

  

T8 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan musiikkia 

taiteenlajina ja ymmärtämään, 

miten musiikkia käytetään 

viestimiseen ja vaikuttamiseen 

eri kulttuureissa.  

S1-S4 - yleistä musiikkitietoa ja 

yhteistyötä eri oppiaineiden 

välillä 

L2, L4 
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T9 rohkaista ja ohjata oppilasta 

keskustelemaan musiikista 

käyttäen musiikin käsitteitä ja 

terminologiaa 

S1-S4 - musiikin perusteita tarvittava 

määrä 

L4 

Hyvinvointi ja turvallisuus 

musiikissa 

  

T10 ohjata oppilasta 

tunnistamaan musiikin 

vaikutuksia tunteisiin ja 

hyvinvointiin 

S1-S4 - - soittimien ja oman äänen 

tarkoituksenmukainen käyttö 

L3, L4 

T11 ohjata oppilasta 

huolehtimaan kuulostaan sekä 

musisointi- ja ääniympäristön 

turvallisuudesta 

S1-S4 - - kuulosta ja musisointi- sekä 

ääniympäristöstä 

huolehtiminen 

- musiikkilaitteiden 

ylläpitäminen, huolto ja 

korjaus 

L3 

Oppimaan oppiminen musiikissa   

T12 ohjata oppilasta 

kehittämään musiikillista 

osaamistaan harjoittelun avulla, 

asettamaan tavoitteita 

musiikilliselle oppimiselleen ja 

arvioimaan edistymistään 

suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 - soittamisen/ laulamisen 

pitkäjänteinen harjoittelu 

- esiintyminen (yleisöpalaute) 

ja yhteismusisointi (oma 

tekeminen) antavat oppilaalle 

vuorovaikutuskokemuksia 

- musiikkitilaisuuksien 

suunnittelu 

- yhteistyötä muiden luokkien/ 

koulujen ja vanhempien 

kanssa mahdollisuuksien 

mukaan 

- musiikki itsessään auttaa 

aivojen kehittymisessä 

L1 

 

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, 

kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja 

teknologiaa hyödyntäen. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -

tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia 

mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.  

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen 

monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, 

laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja 

syvennetään yhteismusisoinnissa. 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja 

musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja 
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sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys 

musiikillisessa ilmaisussa.  

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen 

ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin 

liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin 

näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden 

oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja 

arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.  

S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri 

kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset 

musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten 

yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. 

Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat 

teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. 

Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset. 

 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9  

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, 

joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu 

musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva 

ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat 

heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- 

ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä opiskellaan 

musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden 

yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia. 

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

Musiikin opetuksen 

tavoitteena on 

Sisältöalueet Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 

Arvion 

”    ”/          

kahdeksan 

osaaminen 

Osallisuus 

T1 kannustaa oppilasta 

rakentavaan toimintaan 

musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen 

jäsenenä 

S1-S4 Musiikillisen ryhmän 

jäsenenä toimiminen 

Oppilas toimii 

musiikillisen ryhmän 

jäsenenä, huolehtii 

osuudestaan ja 

kannustaa toisia. 

Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen 

T2 ohjata oppilasta 

ylläpitämään 

S1-S4 Äänenkäyttö ja 

laulaminen 

Oppilas käyttää 

ääntään musiikillisen 
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äänenkäyttö- ja 

laulutaitoaan sekä 

kehittämään niitä 

edelleen musisoivan 

ryhmän jäseninä 

musiikkiryhmän 

jäsenenä 

ilmaisun välineenä ja 

osallistuu 

yhteislauluun 

sovittaen osuutensa 

osaksi kokonaisuutta. 

T3 kannustaa oppilasta 

kehittämään edelleen 

soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan 

keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin 

S1-S4 Soittaminen 

musiikkiryhmän 

jäsenenä 

Oppilas soittaa keho-

, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimia ja 

osallistuu 

yhteissoittoon melko 

sujuvasti. 

T4 rohkaista oppilasta 

monipuoliseen 

musiikkiliikunnalliseen 

kokemiseen ja ilmaisuun 

S1-S4 Musiikkiliikunta Oppilas osoittaa 

hahmottavansa 

musiikin 

perussykkeen 

liikkuessaan ja 

sovittaa 

liikeilmaisuaan 

kuulemaansa 

musiikkiin. 

T5 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

ääniympäristön ja 

musiikin elämykselliseen 

kuunteluun ja 

havainnointiin sekä 

ohjata häntä 

keskustelemaan 

havainnoistaan 

S1-S4 Ääniympäristön ja 

musiikin kuuntelu ja 

siitä keskusteleminen 

Oppilas kuuntelee 

ääniympäristöä ja 

musiikkia ja osaa 

kertoa 

havainnoistaan. 

T6 kannustaa oppilasta 

rakentamaan luovaa 

suhdetta musiikkiin ja 

ohjata heitä 

improvisointiin, 

sovittamiseen ja 

säveltämiseen sekä 

taiteidenväliseen 

työskentelyyn 

S1-S4 Musiikin luova 

tuottaminen 

Oppilas osaa käyttää 

musiikillisia tai muita 

äänellisiä elementtejä 

kehittäessään ja 

toteuttaessaan uusia 

musiikillisia ideoita 

yksin tai ryhmän 

jäsenenä. 

T7 ohjata oppilasta 

musiikin tallentamiseen 

ja tieto- ja 

viestintäteknologian 

luovaan ilmaisulliseen 

käyttöön sekä musiikin 

S1-S4 Musiikkiteknologian 

käyttö 

Oppilas osaa käyttää 

musiikkiteknologian 

tarjoamia 

mahdollisuuksia 

omassa tai ryhmän 

ilmaisussa. 
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tekemisessä että osana 

monialaisia 

kokonaisuuksia 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 

T8 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan musiikkia 

taiteenlajina 

ja ymmärtämään, miten 

musiikkia käytetään 

viestimiseen ja 

vaikuttamiseen eri 

kulttuureissa 

S1-S4 Kulttuurinen 

osaaminen 

Oppilas osaa jäsentää 

musiikin käyttötapoja 

ja ilmenemismuotoja 

ja kertoa 

havainnoistaan. 

T9 rohkaista ja ohjata 

oppilasta käyttämään 

musiikin merkintätapoja, 

käsitteitä ja 

terminologiaa 

musiikillisessa 

toiminnassa 

S1-S4 Musiikillisten 

käsitteiden ja 

symbolien käyttö 

Oppilas käyttää 

musiikin 

peruskäsitteitä ja -

merkintätapoja sekä 

termejä 

musiikillisessa 

toiminnassa. 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 

T10 ohjata oppilasta 

tunnistamaan musiikin 

vaikutuksia tunteisiin ja 

hyvinvointiin 

S1-S4 Musiikin 

hyvinvointivaikutuste

n tunnistaminen 

Oppilaan kanssa 

keskustellaan 

musiikin 

vaikutuksista 

hyvinvointiin ja 

tunteisiin, mutta 

tavoitetta ei oteta 

huomioon 

päättöarvosanan 

muodostamisessa. 

T11 ohjata oppilasta 

huolehtimaan kuulostaan 

sekä musisointi- ja 

ääniympäristön 

turvallisuudesta 

S1-S4 Kuulosta sekä 

musisointi- ja 

ääniympäristön 

turvallisuudesta 

huolehtiminen 

Oppilas käyttää 

laitteita ja soittimia 

musisointitilanteissa 

ottaen huomioon 

muun muassa äänen 

ja musiikin 

voimakkuuteen sekä 

muut turvalliseen 

toimintaan liittyvät 

tekijät. 
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Oppimaan oppiminen musiikissa 

T12 ohjata oppilasta 

kehittämään musiikillista 

osaamistaan harjoittelun 

avulla, asettamaan 

tavoitteita musiikilliselle 

oppimiselleen ja 

arvioimaan edistymistään 

suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 Oppimisen taidot Oppilas asettaa 

ohjattuna 

musisointiin, 

musiikkiliikuntaan 

tai säveltämiseen ja 

muuhun luovaan 

tuottamiseen liittyviä 

tavoitteita sekä arvioi 

edistymistään 

suhteessa niihin. 

 

15.4.15 Kuvataide 

 

7. luokka 

Tavoitteet 

Oppilas syventää omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen 

 asettamalla tavoitteita omalle kuvalliselle työskentelylle 

 harjoittelemalla monipuolisesti kuvallisen tuottamisen taitoja 

 kehittämällä yhdessä toimimisen tapoja 

 tutkimalla kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin henkilökohtaista ja yhteiskunnallista 

merkitystä 

 käyttämällä kuvataidetta osallistumisen ja vaikuttamisen muotona 

 tutustumalla ajankohtaisiin kuvataiteen toimintatapoihin ja ilmiöihin 

 hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja 

vastuullisesti 

 harjoittelemalla kuvallisen työskentelyn yleisiä valmiuksia 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-

al. 

osaam. 

Esimerkki 

Visuaalinen 

havaitseminen 

ja ajattelu 

-oman ympäristön havainnointi 

taidetta tuottaen 

-paikallinen ympäristö ja 

arkkitehtuuri, luonnon ympäristö, 

rakennettu ympäristö, paikallinen 

esineistö, mediaympäristö 

-kuvataiteen sanaston vahvistaminen 

ja käyttö 

-omien ja toisten töiden arvostaminen 

keskustelun ja reflektoinnin kautta 

L1-L6  
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Kuvallinen 

tuottaminen 

-monipuolinen ja ennakkoluuloton 

kuvailmaisu ja tekniikoiden käyttö 

-harjoitellaan vaikuttamista kuvallisen 

tuottamisen avulla 

-kehitetään ja syvennetään omaa 

ilmaisua ja kuvallista tuottamista 

-TVT:n hyödyntäminen 

L1-L7  

Visuaalisen 

kulttuurin 

tulkinta 

-tekemisen lähtökohta voi olla 

taidehistoriallinen tai muu 

kuvamateriaali 

-taiteen, ympäristön ja median kuvien 

merkitys oppilaan, yhteisön ja 

suomalaisen yhteiskunnan 

näkökulmasta 

-valitaan oppilaalle tuttuja ja heitä 

kiinnostavia kuvia monipuolisesti 

taidehistoriasta, eri kulttuureista ja 

mediasta  

L1-L7 -maailman taide 

-kuva-analyysin teko 

-eri taidesuunnat 

-media ja sen tulkinta 

 

Esteettinen, 

ekologinen ja 

eettinen 

arvottaminen 

-materiaalin tarkoituksenmukainen 

käyttö 

-työvälinehuolto ja -järjestys, siistys 

-ekologiset materiaalit 

-kierrätysmateriaalien käyttö 

kuvailmaisussa 

-kulttuurisen moninaisuuden ja 

kestävän kehityksen huomioiminen 

kuvailmaisussa ja kuvien avulla 

-harjoitellaan omien arvojen 

ilmaisemista eettisyys, ekologisuus ja 

esteettisyys huomioiden 

L1-L4, 

L6, L7 

-romutavara, materiaalien 

uusiokäyttö 

-luonnonmateriaalit 

-maataide, 

ympäristötaide, 

lumenveisto 

-kierrätysmateriaalien 

käyttö 

 

Arviointi 

Arviointi on kannustavaa ja oppilaan yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla 

tuetaan: kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, visuaalisen kulttuurin tuntemuksen ja 

itsearviointitaitojen kehittymistä. Arvioinnilla ohjataan oppilaan omien ajatusten ilmaisemista 

ja toisten näkemysten arvostamista. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen 

tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. Päättöarviointi sijoittuu siihen 

lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. 

Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 

kuvataiteen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaaminen 

kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla oppimäärän 

päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 

tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 

mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason 
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ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen 

joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

15.4.16 Käsityö 

 

7. luokka 

Tavoitteet 

 oppilas suunnittelee työskentelyä itsenäisesti kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti 

 oppilas etsii työhön omia ratkaisuvaihtoehtoja ideoinnissa, kokeilussa ja suunnittelussa 

 oppilaan rooli koko työskentelyprosessissa on merkittävä opettajan roolin vähentyessä 

 oppilas työskentelee opettajan antamien erilaisten tuotesuunnittelutehtävien ohjaamana 

kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti 

 oppilas tarkastelee ja kehittää suunnitelmiaan ja työskentelyään jatkuvasti 

 oppilas valitsee tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työstömenetelmiä ja 

käyttää niitä suunnittelemiaan tuotteita/teoksia valmistaessaan 

 oppilas käyttää työskennellessään oikeita käsityön käsitteitä  

 oppilas esittää ideat selkeästi ja tekee toteutuskelpoisia suunnitelmia 

 oppilas valmistaa tuotteita tai teoksia suunnitelmien pohjalta 

 oppilas arvioi työskentelyn vaaroja ja riskejä ja toimii turvallisesti käsityöprosessissa 

 oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa käsityöprosessin dokumentoinnissa 

 oppilas käyttää yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuuksia, esim. 

blogeja, prosessin eri vaiheissa 

 oppilas tutkii esimerkkien avulla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä 

 oppilas pohtii omien valintojensa merkitystä omassa työskentelyssään kestävän 

elämäntavan näkökulmasta 

 

Sisältö Laaja-alainen osaaminen 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 

ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja 

symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. 

Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin 

edetessä. 

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen 

yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen 

sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, 

nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja 

toteutuksessa.  

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja 

käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia 

perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään 

sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia 

suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien 

tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja 

valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja 

käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan 

- oppilaan aktiivinen 

rooli oppimis-

prosessissa (L1) 

- vastuun ottaminen (L1) 

- ongelmanratkaisu (L1) 

- käsityöperinne paikalli-

sella, kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla 

(L2) 

- teknologian kehitys ja 

toimintaperiaatteet (L3) 

- monilukutaito (L4) 

- tieto- ja viestintä-

teknologian 

hyödyntäminen (L5) 

- lähialueen 

elinkeinoelämä (L6) 

- projektityöskentely 

(L6) 
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hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, 

ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään 

käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita 

monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja 

arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. 

Työskennellään turvallisesti. 

Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen 

oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, 

virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan 

käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään 

kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä. 

Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja 

tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja 

ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja 

kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä 

osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. 

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen 

kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 

Sisältönä esim. 

- ompelu 

- neulonta 

- virkkaus 

- erikoistekniikat 

- puu ja metalli materiaalina ja niiden työstäminen 

- muovit ja muut materiaalit sekä niiden työstäminen ja 

- sähköopin ja elektroniikan perusteet ja rakenteet. 

Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja 

eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia edellä mainittuja 

materiaaleja monipuolisesti hyödyntäen. Käytetään käsityön 

tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita 

monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

- neuvottelu ja 

yhteistyöprojektit (L7) 

 

Arviointi 

Käsityön päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle / arvosanalle 8 oppimäärän päättyessä 

löytyvät opetussuunnitelman perusteista. 

 

 

15.4.17 Liikunta 

 

Tavoitteet 
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Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja omaa osallisuutta vahvistaen ja taitoja soveltaen. 

 opetellaan perustaitoja monipuolisesti 

 kannustetaan oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla 

 myönteinen minäkäsitys ja muuttuvan kehon hyväksyminen 

 terveyttä edistävä omaehtoinen liikkuminen 

 kannustaminen vastuunottoon toiset huomioon ottaen reilun pelin periaatteella 

 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä 

ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa sekä ohjata 

liikuntateknologian hyödyntämiseen näiden tavoitteiden saavuttamisessa 

 

Osa-alue Sisältö Laaja-alainen 

osaaminen 

Motoriset perustaidot Tasapainotaitoja harjoitetaan esim. 

- voimistelu telineillä ja välineillä 

kehonhallinnan keinoin, kamppailu, 

luistelu, hiihto, pallopelit sekä 

musiikki- ja tanssiliikunta 

Liikkumistaitoja harjoitetaan esim. 

- telineradat, perusliikunta, luistelu, 

hiihto, suunnistus ja retkeily 

Välineen käsittelytaitoja harjoitetaan 

esim. 

- kuljettaminen, syöttäminen, 

vierittäminen, haltuunottaminen ja 

laukaiseminen, heittäminen ja 

kiinniottaminen, lyöminen ja 

pompottaminen 

Vesiliikunta  

- liuku, hengitys veteen, potkut ja 

käsivedot 

- pudottautuminen ja hyppääminen 

- muu vesiliikunta  

- vesipelastus 

Itsestä 

huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 

Monilukutaito (L4) 

 

Työelämätaidot ja 

 yrittäjyys (L6) 

 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

 

Fyysinen toimintakyky 

 

Kestävyys 

- juoksu- ja kiinniottoleikit, pallopelit, 

kuntoliikunta, uiminen ja maastossa 

liikkuminen  

Voima 

- voimaa kehitetään oman vartalon 

painoa hyödyntäen ja lisäpainoilla 

- opetellaan voimaharjoittelun 

perusteita lisäpainoilla 

- kehitetään riippuen, kiipeillen, 

hyppien ja leikkimielellä 

kamppaillen 

Nopeus 

- juoksu- ja kiinniottoleikit, pelit, 

viestikisailut, erilaiset hypyt, loikat 

ja heitot 

 



276 

Liikkuvuus 

monipuolinen kehonhallinnan 

kehittäminen, ojennukset, kurotukset 

ja venytykset 

Sosiaalinen toimintakyky Ryhmätyötaidot 

- osallistuminen tuntien suunnitteluun 

- palautteen vastaanottaminen ja 

antaminen 

- hyvän ilmapiirin muodostaminen 

- mahdollisten konfliktitilanteiden 

selvittäminen 

- apu ja vertaisopettajana toimiminen 

kehitysvaiheen ja taitojen mukaan 

Vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

Itsestä 

huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen (L7) 

Työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) 

Psyykkinen toimintakyky Harjoitellaan liikuntatunneilla 

psyykkisen toimintakyvyn osalta 

- onnistumisen ja pettymyksen 

käsittelyä 

- omia fyysisiä rajoja 

- pitkäjännitteisyyttä 

- oman kehityksen seuraamisen ja 

arvioinnin taitoja 

- positiivista suhtautumista terveyttä 

edistävään liikunnalliseen 

elämäntapaan 

- myönteisten kokemusten 

kartuttaminen omasta kehosta, 

pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä 

(T11) 

Apu- tai vertaisopettajana toimiminen 

kehitysvaiheen ja taitojen mukaan 

Ajattelu ja 

oppimaan 

oppiminen (L1) 

 

Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2) 

 

Itsestä 

huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

 

 

Arviointi 

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7-9 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja 

ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä 

liikkujana. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja 

erityistarpeet. 

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. 

Arvioinnin kohteina ovat oppiminen, joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä 

arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. 
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Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa 

parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 

oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 

osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen liikunnassa 

kehittyy kumulatiivisesti. 

 Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää 

osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 

kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

15.4.18 Kotitalous 

Tavoitteet 

Käytännön toimintataidot 
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa 

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä 

kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen 

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän 

kehityksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto ja viestintäteknologiaa 

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään 

järjestystä oppimistehtävien aikana 

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä 

ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja argumentointia 

oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa 

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia 

toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta 

ja ajankäytöstä 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä 

pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa 

 

Tiedonhallintataidot 
T10 Kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata 

käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana 

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä 

merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä 

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä 

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja 

kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja 

 

7. luokka (3 vvt) 

Opetuksen tavoitteet 

sisältöalueessa  

Sisältö Laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteet 



278 

T1: itsearvioinnin 

tukeminen 

kotitalousluokassa 

työskennellessä 

T2: luovuuden ja estetiikan 

huomiointi perustaitojen 

harjoittelussa 

T3:tarkoituksenmukaisten 

työtapojen ja -välineiden 

käyttö keittiössä, 

ajanmukaisen TVT:n käyttö 

oppimisen tukena 

T4: perustehtävien 

ajankäytön hallinta, jälkityöt 

ja siisteys 

T5: hygieeninen, turvallinen 

ja ergonominen työskentely  

kustannustehokkaasti T6: 

oppilaan oma rooli tehtävien 

suunnittelussa, yhteistyön ja 

keskustelutaitojen 

harjoittelu 

T7: arkirutiinien 

tunnistaminen  

T8: työskentely yksin ja 

ryhmässä 

T9:hyvät tavat arjessa 

T10: tiedot ravitsemuksesta 

ja pakkausmerkinnöissä 

T11: merkkien ja symbolien 

tulkinta T12: luovuus 

ateriasuunnittelussa ja 

erikoisruokavalioihin 

liittyvissä ongelman-

ratkaisutilanteissa 

T13:jätehuolto, kierrätys, 

kestävä kehitys 

S1 Ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri: 

 

perusruoanvalmistus- ja 

leivontataidot: menetelmät ja 

tekniikat, ajanmukaisten 

kodinkoneiden ja -laitteiden 

käytön harjoittelu 

 

aterioiden suunnittelu: omat 

ateriat, käytännön kotitehtävät 

kustannustietoisuus,  

 

erilaiset ruokailutilanteet: 

kattaminen, noutopöytä, tarjoilu, 

kouluruokailu, hyvät 

ruokailutavat 

 

ravitsemussuositukset 

 

elintarviketuntemus, lähiruoka, 

luomuruoka, reilu kauppa, 

pakkausmerkinnät, ruoan 

alkuperä, sesonkiruoka, 

mediakriittisyys 

 

ruokaturvallisuus: hygienia, 

ruoan säilyttäminen, turvallinen 

työskentely, ergonomia, jätteiden 

lajittelu 

 

ruoka- ja tapakulttuuri: kodin 

juhlat, 

vuotuisjuhlat 

L1: Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (omien 

tavoitteiden asettaminen ja 

itsearvioinnin harjoittelu, 

oppiainerajat ylittävään 

työskentelyyn tutustuminen) 

L2: Kulttuurinen 

osaaminen, vuorovaikutus ja 

ilmaisu (erilaisten 

kotikulttuurien 

tunnistaminen ja niiden 

kunnioittaminen) 

L3: Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (oman ja 

perheenjäsenten 

hyvinvoinnin edistäminen, 

turvalliseen työskentelyyn 

opetteleminen)  

L4: Monilukutaito 

(monipuolisten 

tietolähteiden käytön 

harjoittelu)  

L5: TVT:n osaaminen 

(oma-aloitteeseen tvt-

teknologian käyttöön 

kannustaminen kotitalous-

oppiaineen opiskelussa) 

L6: Työelämä  ja yrittäjyys 

(myönteisen asenteen 

omaksuminen kotitöiden 

tekemiseen, 

kotitaloudelliseen ajatteluun 

tutustuminen) 

L7: Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

(ekologisesti, eettisesti, 

sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävään 

elämäntapaan 

johdattaminen)  

T1: itsearvioinnin 

tukeminen 

kotitalousluokassa 

työskennellessä 

T2: kädentaidot 

puhtaanapidossa ja 

vaatehuollossa 

T3: hyvinvointia edistävät ja 

S2 Asuminen ja yhdessä 

eläminen: 

- ympäristö- ja 

kustannustietoisuus: kestävä 

kuluttaminen, kierrätys ja 

jätteiden lajittelu 

- puhtaanapito, tekstiilien ja 

materiaalien hoito 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 
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kestävän kulutuksen 

mukaiset pesuainevalinnat 

T4: ajankäytön hallinta 

perheen arjessa/rutiineissa 

T5: turvallisuus ja hygienia 

T6: keskustelutaidot yhdessä 

työskentelyssä 

T7: arkirutiinit erilaisissa 

kotitalouksissa 

T8: työskentely yksin ja 

ryhmässä 

T9: hyvät tavat  

T10: tiedonhankinta ja 

tiedon käyttö puhtaanapidon 

ja vaatehuollon tehtävissä 

T11: merkkien, symbolien ja 

toimintaohjeiden tulkinta 

T12: luovuus asumiseen 

liittyvissä 

ongelmanratkaisutilanteissa 

T13: kestävä elämäntapa ja 

ympäristön huomioiminen 

asumisessa 

tarkoituksenmukaisin 

välinein: hoito-ohjemerkit, 

pakkausmerkinnät ja niiden 

tulkinta, turvallisuus pesu- ja 

puhdistusaineiden käytössä, 

ympäristömerkit 

- asumisen taidot: arjen 

hallinta 

- tasapuolinen työnjako: 

vastuullisuus itsestä ja muista 

- vastuunotto perheessä: 

yhdessä eläminen, hyvät 

tavat 

- asumisen ja kotitalouden 

palvelut: palveluiden 

tunnistaminen, vertailu ja 

pohdinta (oma työ vs. ostettu 

työ) 

T1: rahankäytön suunnittelu 

T3: kestävä kuluttaminen 

T5: voimavarat, 

talousosaaminen 

T6: keskustelutaidot 

oppimistehtävissä 

T7: arjen rakentuminen/ 

tekijät, jotka  vaikuttavat 

kulutuspäätöksiin 

T9: hyvät tavat 

T10: tiedonhankinta 

kuluttajaosaamisessa,  

median vaikutus  

T11: merkit, symbolit T12: 

ongelmanratkaisutilanteet 

kuluttajana 

T13: ympäristö- ja 

kustannustietoisuus arjen 

valinnoissa, kohti kestävää 

elämäntapaa 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen 

kodissa: 

- kuluttajan vastuu ja oikeudet: 

kuluttajansuojalaki, 

palveluiden ja hintojen 

vertailua, kustannustietoisuus 

- median ja ajanmukaisen tvt-

teknologian käyttö arjen 

työvälineinä: tiedonhankinta, 

kodinkoneet, mainokset,  

- päätöksenteko: ympäristön, 

median ja vertaisryhmän 

vaikutus omiin 

kulutusvalintoihin 

- rahankäyttöön liittyvät 

tilanteet ja ongelmat: 

budjetointi, kierrätys, 

vertailussa itse tehdyn ja 

ostetun hinnat 

 L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

 

Arviointi (arvosana 8): 

Käytännön toimintataidot: 
Oppilas asettaa tavoitteita, ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas harjaantuu 

itsearvioinnissa ja osaa hyödyntää vertaisarvioinnin ja opettajan palautteen. Oppilas osaa 
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tavallisimmat työmenetelmät ja toimii esteettisesti. Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti 

kestäviä materiaaleja ja teknologiaa ja pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta. 

Oppilas osaa suunnitella ajankäyttöään ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti järjestystä 

ylläpitäen. Oppilaan toiminta on hygieenistä, turvallista ja ergonomista. 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot: 
Oppilas kuuntelee eri näkökulmia ja ilmaisee omia näkemyksiä oppimistilanteissa 

rakentavasti. Oppilas tunnistaa arkirutiineja ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista 

perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä. Oppilas osaa työskennellä yksin ja ryhmässä 

tasapuolisen työnjakoperiaatteen mukaisesti. Oppilas kykenee tekemään sopimuksia 

ajankäytöstä. 

 

Tiedonhallintataidot: 
Oppilas osaa etsiä eri tietolähteistä kotitalouden sisältöalueisiin liittyvää tietoa ja pohtia sen 

luotettavuutta. Oppilas tulkitsee pakkausmerkintöjä ja osaa ruoka- ja ravintoaineryhmät sekä 

niiden ominaisuuksia. Oppilas osaa nimetä ja käyttää kotitalouden toimintaohjeita, merkkejä ja 

symboleja. Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietoja ja taitoja monialaisissa 

oppimiskokonaisuuksissa ja erilaisissa ympäristöissä. Oppilas osaa huolehtia peruslajittelusta 

kotona ja osaa selittää ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet kestävään 

kehitykseen. 

 

15.4.19 Oppilaanohjaus 

 

7. luokka  
Tavoitteet 

T1 Osallisuus ja aktiivinen toiminta 

T2 Oppimaan oppimisen taidot 

T3 Elinikäinen oppiminen 

T4 Itsetuntemus 

T5 Tavoitteiden asettaminen 

T10 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

 

Osa-alue=sisältöalue Sisältö 
 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

S1  

Oppiminen ja opiskelu 

Oppiminen ja opiskelutaidot.  

ATK-taidot.  

Tavoitteiden asettamisen opettelu.  

Opintoihin liittyvien valintojen tekeminen 

Vastuu omasta oppimisesta 

L1 

L3 

L7 

 

S2 

Itsetuntemus ja elinikäinen 

urasuunnittelu 

Itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen 

laajentaminen 

Tulevaisuuden suunnittelu 

Arvot ja asenteet, sosiaaliset verkostot 

opiskeluvalinnoissa 

L1 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 
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8. luokka  
Tavoitteet 

T6 Työn merkitys oman elämän ja yhteiskunnan kannalta 

T7 Oppilaan suuntautuminen työelämään  

T10 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

 

Osa-alue=sisältöalue Sisältö 
 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

S3  

Opiskelussa ja 

työelämässä tarvittavat 

taidot 

 

 

Monipuoliset opiskelussa ja työelämässä 

tarvittavat taidot 

Monikanavaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot 

Eri tietolähteiden kautta saadun tiedon 

luotettavuuden arviointi urasuunnittelun 

kannalta 

L4 

L5 

L6 

L7 

 

S4  

Työelämään tutustuminen 

 

Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin 

tutustuminen 

TET-jakso 

L2 

L4 

L5 

L6 

 

 

9. luokka  
Tavoitteet 

T8 Suomen koulutusjärjestelmä 

T9 Oppilaan tiedonhakutaidot opinto- ja urasuunnitteluun liittyen 

T10 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

 

Osa-alue=sisältöalue Sisältö 
 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

S4 

 Työelämään tutustuminen 

 

TET-jakso 

 

L2 

L4 

L5 

L6 

S5  

Jatko-opinnot ja niihin 

hakeutuminen 

 

Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamat jatko-

opintomahdollisuudet 

Moniulotteiset tiedonhakuprosessit jatko-

opintoihin liittyen 

 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 
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