
ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO 

 

TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. 

 

UO 6. luokka 
arvioitavat  
tavoitteet 
 

Osaaminen  
arvosanalle 5 

Osaaminen  
arvosanalle 6: osa 
tavoitteista toteutuu. 
Osaaminen arvosanalle 
7: kaikki tavoitteet 
toteutuvat 

Osaaminen  
arvosanalle 8. Hyvä 
osaaminen kuudennen 
luokan päättyessä. 

Osaaminen  
arvosanalle 9: osa 
tavoitteista toteutuu. 
Osaaminen arvosanalle 
10: kaikki tavoitteet 
toteutuvat. 

Etiikka 
T4, T8, T9, T10, T11 
 
 

Muistan yksittäisen 
kristillisen eettisen 
periaatteen. 
 
Osaan nimetä minulla 
olevia oikeuksia ja 
tunnistan niiden 
yhteyden YK:n 
lastenoikeuksiin. 
 
Tunnistan ja osaan 
nimetä ortodoksisen 
uskon eettisiä 
opetuksia. 
 
Osaan nimetä 
kestävään 
tulevaisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä. 
 

Tunnistan ja osaan 
nimetä opiskeltavan 
uskonnon eettisiä 
opetuksia.  
 
Osaan verrata YK:n 
lastenoikeuksia 
toteutumista omassa ja 
muiden elämässä.  
 
Ymmärrän ja osaan 
nimetä ortodoksisen 
uskon eettisiä 
opetuksia.  
 
Osaan kertoa arjen 
esimerkkejä jostakin 
kestävän tulevaisuuden 
osa-alueesta.  
 

Tunnistan ja osaan 
nimetä opiskeltavan 
uskonnon eettisiä 
opetuksia sekä 
uskontoja ja 
katsomuksia yhdistäviä 
eettisiä periaatteita.  
 
Tiedän YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen 
keskeisen sisällön ja 
osaan kertoa 
esimerkkejä 
ihmisoikeuksista.  
 
Osaan kertoa arjen 
esimerkkejä kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamisesta.  
 

Osaan kuvata uskontoja 
ja katsomuksia 
yhdistäviä eettisiä 
periaatteita. Ymmärrän 
kristillisten eettisen 
opetusten merkitystä.  
 
Ymmärrän 
ihmisoikeuksien ja 
erityisesti YK:n lapsen 
oikeuksien arvoja 
omasta ja yhteisön 
näkökulmasta.  
 
Ymmärrän yksilön 
tekemien valintojen ja 
kestävän tulevaisuuden 
yhteyden.  
 



Tunnistan oikean ja 
väärän omasta 
toiminnasta ja 
ajattelusta. 
 
Harjoittelen toisten 
kuuntelemista ja osaan 
ilmaista ajatuksiani. 
 
 

Osaan kuvata oikeaa ja 
väärää omasta 
toiminnastani ja 
elämääni liittyvistä 
eettisistä aihepiireistä. 
 
Osaan ilmaista 
mielipiteeni ja 
tunteitani ja kuuntelen 
toista.  
 

Osaan soveltaa 
ortodoksisen uskon 
eettisiä periaatteita 
omassa pohdinnassani. 
 
Osallistun yhteiseen 
keskusteluun, osaan 
kuunnella toisia ja 
ilmaisen itsenäni.  
 
  

Osaan käyttää 
ortodoksisen uskon 
eettisiä periaatteita 
oman näkökantani 
perustelemiseen.  
 
Osaan ilmaista 
rakentavasti ajatuksiani 
ja tunteitani sekä osaan 
perustella omia 
näkemyksiäni.  

Oman uskonnon 
osaaminen 
T1, T2, T3, T4, T5, 
 

Osaan nimetä jonkun 
ortodoksisen uskonnon 
lähteen tai tekstin.  
 
Osaan nimetä 
sakramentit. 
 
En tunnista 
uskonnollisen kielen 
erityispiirteitä. 
 
Osaan hakea tietoa 
ohjatusti.  
 
Osaan nimetä joitakin 
Suomen ja Euroopan 
kirkkohistoriaan 
liittyviä asioita.  

Osaan nimetä 
ortodoksisen uskonnon 
lähteitä ja tekstejä.  
 
Osaan kertoa 
sakramenteista. 
 
Tunnistan esimerkkejä 
uskonnollisesta kielestä 
ja sen 
vertauskuvallisuudesta. 
 
Osaan hakea tietoa 
useasta lähteestä. 
Tiedon luotettavuuden 
ja objektiivisuuden 
arviointiin tarvitsen 
ohjausta.    
 
Tunnistan joitain 
Suomen ja Euroopan 
kirkkohistorian 
vaiheita.  
 

Osaan nimetä 
ortodoksisen uskonnon 
lähteitä ja tekstejä sekä 
kuvata niiden keskeisiä 
sisältöjä. 
 
Ymmärrän 
sakramenttien 
merkityksen. 
 
Osaan antaa 
esimerkkejä 
uskonnollisesta kielestä 
ja sen 
vertauskuvallisuudesta.  
 
Osaan hakea tietoa 
useasta lähteestä. 
Harjoittelen arvioimaan 
löytämäni tiedon 
luotettavuutta ja 
objektiivisuutta. 
  

Tunnen Raamatun 
perusrakenteen ja 
kristinuskon keskeisiä 
oppeja. 
 
Osaan analysoida 
sakramenttien 
merkitystä.  
 
Osaan tulkita 
Raamatun 
vertauskuvallista kieltä. 
 
Osaan arvioida 
löytämäni tiedon 
luotettavuutta ja 
objektiivisuutta.  
 
Ymmärrän 
ortodoksisen kirkon 
olemuksen 
apostolisena yhteisönä 
ja kirkkojen 
jakaantumisen 



Osaan kuvata 
suomalaisen ja 
eurooppalaisen 
uskonnollisuuden juuria 
pääpiirteissään. 

vaikutusta Euroopan 
uskonnolliseen 
nykytilaan.  
 
 

Uskonto ja kulttuuri 
T4, T5, T7 
 
 

Osaan hakea ohjatusti 
ajankohtaista tietoa 
mediasta.  
 
Tunnistan uskontoon 
liittyvän tiedon 
mediasta. 
 
Toimin uskonnollisissa 
tiloissa ja tilanteissa 
asiallisesti. 

Osaan hakea 
ajankohtaista tietoa 
mediasta. Tiedon 
luotettavuuden ja 
objektiivisuuden 
arviointiin tarvitsen 
ohjausta.    
 
Osaan nimetä joitain 
asioita, miten uskonnot 
näkyvät 
yhteiskunnassa, 
kulttuurissa ja 
mediassa. 
 
Tiedän, miten 
toimitaan ja pyrin 
toimimaan 
asianmukaisesti 
erilaisissa 
uskonnollisissa 
tilanteissa ja paikoissa. 
 

Tunnistan uskontoihin 
liittyvää uutisointia ja 
osaan hakea 
ajankohtaista tietoa 
mediasta. 
 
Tunnistan uskontojen 
merkityksiä 
yhteiskuntien 
kehityksessä, 
kulttuurissa ja mediassa 
ja osaan antaa niistä 
esimerkkejä. 
 
Tiedän, miten 
toimitaan ja pyrin 
toimimaan 
asianmukaisesti ja 
kunnioittavasti 
erilaisissa 
uskonnollisissa 
tilanteissa ja paikoissa. 
 
 

Arvioin mediasta 
löytämäni tiedon 
luotettavuutta ja 
objektiivisuutta. 
 
Osaan verrata 
uskontojen merkitystä 
eri yhteiskunnissa, 
kulttuureissa ja 
mediassa. 
 
Osaan perustella, miksi 
erilaisissa 
uskonnollisissa 
tilanteissa ja paikoissa 
tulee käyttäytyä 
asianmukaisesti ja 
kunnioittavasti.  
 

 

  



TAKSONOMIATAULUKKO 5.lk. 

 

UO 5. luokka 
arvioitavat  
tavoitteet 
 

Osaaminen  
arvosanalle 5 

Osaaminen  
arvosanalle 6: osa 
tavoitteista toteutuu. 
Osaaminen arvosanalle 
7: kaikki tavoitteet 
toteutuvat 

Osaaminen  
arvosanalle 8.  

Osaaminen  
arvosanalle 9: osa 
tavoitteista toteutuu. 
Osaaminen arvosanalle 
10: kaikki tavoitteet 
toteutuvat. 

Etiikka 
T8, T9, T10, T11 
 
 

Nimeän kristinuskon 
eettisiä opetuksia. 
 
Osaan nimetä YK:n 
lastenoikeuksien 
sopimuksen. 
 
Osaan arvioida 
toimintani 
oikeellisuutta. 
 
Harjoittelen toisten 
kuuntelemista ja osaan 
ilmaista ajatuksiani.  

Tunnistan kristinuskon 
eettisiä opetuksia. 
 
Osaan nimetä minulla 
olevia oikeuksia ja 
tunnistan niiden 
yhteyden YK:n 
lastenoikeuksiin. 
 
Osaan nimetä joitakin 
tärkeinä arvoina 
pidettyjä asioita.  
 
Osaan ilmaista 
mielipiteeni ja 
tunteitani ja kuuntelen 
toista.  
 

Tunnistan ja osaan 
nimetä kristinuskon 
eettisiä opetuksia.  
 
Osaan verrata YK:n 
lastenoikeuksia 
toteutumista omassa ja 
muiden elämässä.  
 
Tiedän arvo-käsitteen 
ja tunnistan omia 
arvojani.  
 
Osaan ilmaista 
rakentavasti  
ajatuksiani ja tunteitani 
sekä harjoittelen 
perustelemaan omia 
näkemyksiäni.  
 
 
 

Osaan soveltaa 
kristinuskon eettisiä 
opetuksia omaan 
elämänpiiriin liittyvissä 
kysymyksissä.  
 
Osaan kuvata YK:n 
lastenoikeuksien 
sopimuksen sisältöä. 
 
Osaan pohtia tekemiäni 
valintoja ja arvoja 
niiden taustalla. 
 
Osaan ilmaista 
rakentavasti ajatuksiani 
ja perustelen omia 
näkemyksiäni. 
 

Oman uskonnon 
osaaminen 
T4, T1, T5, T2, T3,   

Osaan nimetä jonkin 
uskonnollisen 
tietolähteen. 

Osaan käyttää jotakin 
uskonnollista 
tietolähdettä. 

Osaan käyttää 
uskonnollisia lähteitä. 
 

 Osaan etsiä tietoa 
kaikista lukuvuonna 
käytetyistä lähteistä. 



  
Muistan jonkun 
kristinuskon syntyyn 
johtaneen tapahtuman.  
 
Osaan nimetä 
elämänkaaren 
kristillisiä rituaaleja.  
 
Tunnistan kristillistä 
perussymboliikkaa.  

 
Osaan nimetä jonkun 
kristinuskon syntyyn 
johtaneen tapahtuman. 
 
Osaan havainnollistaa 
esimerkein 
elämänkaaren 
kristillisiä rituaaleja. 
 
Tunnistan Raamatun 
kertomuksia 
kristillisestä taiteesta. 

Ymmärrän kristinuskon 
syntyvaiheet ja sen 
kehittymisen 
maailmanuskonnoksi. 

 
Osaan kertoa 
esimerkkien avulla 
opiskeltavan uskonnon 
keskeisistä rituaaleista, 
tavoista ja pyhistä 
paikoista sekä kuvata 
niiden merkitystä.  
 
Osaan antaa 
esimerkkejä 
kristillisestä 
symboliikasta 
esimerkiksi taiteessa ja 
kirkkoarkkitehtuurissa. 
 
 

 
Osaan havainnollistaa 
esimerkein kristinuskon 
syntyvaiheita ja 
kehittymistä 
maailmanuskonnoksi.  
 
Osaan arvioida 
kristillisten rituaalien 
merkitystä ihmisille.  
 
Osaan tulkita kristillisen 
symboliikan merkitystä 
taiteessa ja 
arkkitehtuurissa. 
 
 

Uskonto ja kulttuuri 
 T6, T4, T5, T7 
 
 

Osaan nimetä 
yksittäisiä 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin 
tunnusmerkkejä. 
 
Osaan nimetä joitakin 
muille sekä itselleni 
pyhiä asioita.  

Osaan nimetä 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin 
pääpiirteet. 
 
 
Osaan selittää  jonkun 
muille sekä itselleni 
pyhän asian.  
 
 

Osaan kuvata 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin 
pääpiirteet sekä niiden 
keskinäiset suhteet.  
 
Ymmärrän pyhyyden 
merkitystä lukuvuonna 
käsitellyissä 
uskonnoissa ja 
tiedostan itselleni pyhiä 
asioita. 

 Analysoin 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin 
keskinäisiin suhteisiin 
liittyvää tietoa.  
 
Ymmärrän pyhyyden 
merkitystä lukuvuonna 
käsitellyissä 
uskonnoissa ja osaan 
eritellä itselleni pyhiä 
asioita. 

 



TAKSONOMIATAULUKKO 4.lk. 

 

UO 4. luokka 
arvioitavat  
tavoitteet 
 

Osaaminen  
arvosanalle 5 

Osaaminen  
arvosanalle 6: osa 
tavoitteista toteutuu. 
Osaaminen arvosanalle 
7: kaikki tavoitteet 
toteutuvat 

Osaaminen  
arvosanalle 8.  

Osaaminen  
arvosanalle 9: osa 
tavoitteista toteutuu. 
Osaaminen arvosanalle 
10: kaikki tavoitteet 
toteutuvat. 

Etiikka 
T4, T8, T9, T10, T11 
 
 

Osaan nimetä jonkin 
uskonnollisen 
tietolähteen. 
 
Muistan Raamatun 
kertomuksia, mutta en 
osaa nimetä niitä.  
 
Tiedän, joitakin 
oikeuksia joita minulla 
lapsena on.  
 
Ohjauksen avulla osaan 
arvioida toimintani 
oikeellisuutta. 
 
Osaan ilmaista 
mielipiteeni  
johdattelun avulla. 
 
 
 
 
 

Osaan käyttää ohjatusti 
uskonnollista lähdettä. 
 
Osaan kuvata 
Raamatun kertomuksia, 
mutta en tunnista 
niiden eettisiä 
opetuksia. 
 
Osaan nimetä YK:n 
lastenoikeuksien 
sopimuksen. 
 
Osaan arvioida 
toimintani 
oikeellisuutta. 
 
Osaan ilmaista 
mielipiteeni. 

Osaan etsiä 
uskonnollista tietoa 
muutamasta 
tietolähteestä. 
 
Tunnistan oikean ja 
väärän käsitellyistä 
Raamatun 
kertomuksista. 
 
Osaan nimetä minulla 
olevia oikeuksia ja 
tunnistan niiden 
yhteyden YK:n 
Lastenoikeuksiin. 
 
Ohjauksen avulla osaan 
arvioida toimintani 
taustalla vaikuttavia 
eettisiä periaatteita. 
 
Osaan ilmaista 
mielipiteeni ja 
kuuntelen toista. 

Osaan etsiä tietoa 
kaikista lukuvuonna 
käytetyistä lähteistä. 
 
Ymmärrän Raamatun 
kertomusten eettistä 
opetusta ja osaan 
soveltaa sitä omaan 
elämääni. 
 
Osaan nimetä  YK:n 
lastenoikeuksia.  
 
Osaan arvioida 
toimintani taustalla 
vaikuttavia eettisiä 
periaatteita. 
 
Osaan ilmaista ja 
perustella mielipiteeni 
sekä kuuntelen toista. 
 



Oman uskonnon 
osaaminen 
T1, T2, T3, T4 
 

Muistan osittain, ja 
osaan nimetä joitain 
kertomuksia. 
 
Osaan nimetä jotakin 
seurakunnan toimintaa.  
 
Muistan Raamatun 
kertomuksia, mutta en 
tunnista niiden 
vertauskuvallisuutta. 
 
Harjoittelen uskontoa 
koskevan tiedon hakua. 

Osaan kuvata 
opetuksessa 
käsiteltyjä Raamatun 
kertomuksia. 
 
 
Osaan esitellä 
seurakunnan toimintaa. 
 
Tunnistan joitakin 
Raamatun 
vertauskuvia. 
 
Osaan hakea uskontoa 
koskevaa tietoa 
joistakin lähteistä. 

Osaan kuvata 
opetuksessa 
käsiteltyjä Raamatun 
kertomuksia ja 
kuvata niiden 
opetuksia.  
 
Oppilas osaa nimetä 
sakramentit ja esitellä 
seurakunnan toimintaa. 
 
Osaan antaa 
esimerkkejä 
vertauskuvallisista 
kertomuksista. 
 
Osaan hakea uskontoa 
koskevaa tietoa 
monipuolisia lähteitä 
käyttäen. 
 

Ymmärrän käsiteltyjen 
kertomusten opetusta 
ja niiden 
vertauskuvallisuutta.  
 
Osaan selittää 
sakramenttien 
alkuperän ja esitellä 
seurakunnan toimintaa 
laajemmin. 
 
Osaan tulkita 
vertauskuvallisia 
kertomuksia.  
 
Osaan hakea uskontoa 
koskevaa tietoa 
joistakin lähteistä ja 
arvioida tiedon 
luotettavuutta.  

Uskonto ja kulttuuri 
 T5, T7 
 
 

Toimin uskonnollisissa 
tiloissa ja tilanteissa 
asiallisesti. 

Tiedän pyhän käsitteen. Osaan yhdistää pyhän 
käsitteen 
luterilaisuuden 
sakramentteihin. 
 
 

Kunnioitan myös toisen 
pyhää. 

 

  



TAKSONOMIATAULUKKO 3.lk. 

 

UO 3. luokka 
arvioitavat  
tavoitteet 
 

Heikko osaaminen Hyvää heikompi 
osaaminen 

Hyvä osaaminen  Hyvää vahvempi 
osaaminen 

Etiikka:  
Tunteita, arvoja, 
Kristillisiä eettisiä 
opetuksia 
 
T8, T9, T10, T11 
 
 

En osaa nimetä 
Raamatun 
kertomuksia.  
 
Ohjauksen avulla 
tunnistan 
lastenoikeuksia. 
 
Ohjauksen avulla 
osaan arvioida 
toimintani 
oikeellisuutta. 
 
Osaan ilmaista 
mielipiteeni  
johdattelun avulla. 

Muistan Raamatun 
kertomuksia, mutta en 
tunnista niiden eettisiä 
opetuksia. 
 
Tiedän, joitakin 
oikeuksia joita minulla 
lapsena on.  
 
Osaan arvioida 
toimintani 
oikeellisuutta. 
 
Osaan ilmaista 
mielipiteeni. 

Tunnistan oikean ja 
väärän käsitellyistä 
Raamatun 
kertomuksista. 
 
Tiedän opetuksessa 
käsiteltyjä oikeuksia, 
joita minulla on.  
 
Ohjauksen avulla osaan 
arvioida toimintani 
taustalla vaikuttavia 
eettisiä periaatteita. 
 
Osaan ilmaista 
mielipiteeni ja 
kuuntelen toista.  

Ymmärrän Raamatun 
kertomusten eettistä 
opetusta ja osaan 
soveltaa sitä omaan 
elämääni. 
 
Tiedän, että minulla 
olevat oikeudet liittyvät 
YK:n Lastenoikeuksiin. 
 
Osaan arvioida 
toimintani taustalla 
vaikuttavia eettisiä 
periaatteita. 
 
Osaan ilmaista ja 
perustella mielipiteeni 
sekä kuuntelen toista. 

Oman uskonnon 
osaaminen 
T1, T2, T3, T4 
 

Muistan osittain 
kertomuksia, mutta en 
pysty nimeämään 
niitä. 
 
Osaan nimetä joitakin 
kristillisiä juhlia ja 
rukouksen. 

Osaan nimetä ja 
tunnistaa opetuksessa 
käsiteltyjä Raamatun 
kertomuksia.  
 
Osaan nimetä kristillisiä 
juhlia ja kuvata niiden 

Osaan nimetä 
opetuksessa 
käsiteltyjä Raamatun 
kertomuksia ja 
kuvata niiden 
sisältöjä.  
 

Ymmärrän käsiteltyjen 
kertomusten opetusta 
ja niiden 
vertauskuvallisuutta.  
 
Osaan erottaa 
kristilliset juhlat muista 
juhlista. 



sisältöä. Tiedän, miten 
kristityt rukoilevat. 

Osaan havainnollistaa 
juhlan ja arjen 
vuorottelun ja 
rukouksen 
merkityksen  
elämässä. 
 
 

Uskonto ja kulttuuri 
 T5, T7 
 
 

Toimin uskonnollisissa 
tiloissa ja tilanteissa 
asiallisesti. 

Osaan nimetä pyhiä 
asioita. 

Tiedän pyhän käsitteen 
ja osaan yhdistää sen 
kirkkorakennukseen. 

Kunnioitan myös toisen 
pyhää.  

 

 


