
   
 

   
 

 
 

Yhteiskuntaopin (9 lk.) arvioinnin tueksi

Arvioitavat 
tavoitteet 

5 6-7 8 9-10 

Yhteiskuntaa 
koskevat 
perustiedot ja  
–taidot  
T3, T4, T6 

Oppilas osaa kuvailla 
ihmisoikeusperiaatteita. 
Oppilas tietää 
yhteiskuntaa, mediaa ja 
taloutta koskevia 
peruskäsitteitä. Oppilas 
tietää erilaisia 
vähemmistöjä. 

Oppilas osaa kuvailla 
ihmisoikeusperiaatteita. 
Oppilas hallitsee 
yhteiskuntaa, mediaa ja 
taloutta koskevia 
peruskäsitteitä. Oppilas 
osaa tarkastella erilaisia 
vähemmistöjä ja pystyy 
keskustelemaan niistä 
asiallisesti.  

Oppilas osaa kuvailla 
ihmisoikeusperiaatteita, 
oikeusvaltion 
periaatteita sekä 
suomalaisen 
oikeusjärjestelmän 
rakenteita. Oppilas 
hallitsee yhteiskuntaa, 
mediaa ja taloutta 
koskevat perustiedot ja 
-käsitteet sekä 
tarkastelee niihin 
liittyvää julkista 
keskustelua. Oppilas 
osaa tarkastella erilaisia 
vähemmistöjä ja pystyy 
keskustelemaan niistä 
asiallisesti. 

Oppilas osaa kuvailla 
ihmisoikeusperiaatteita. 
Oppilas ymmärtää ja 
osaa kuvailla 
oikeusvaltion 
periaatteita ja tuntee 
suomalaisen 
oikeusjärjestelmän 
rakenteita Oppilas 
hallitsee yhteiskuntaa, 
mediaa ja taloutta 
koskevat perustiedot 
sekä tarkastelee niihin 
liittyvää julkista 
keskustelua. Oppilas 
osaa tarkastella erilaisia 
vähemmistöjä ja pystyy 
keskustelemaan niistä 
asiallisesti. Oppilas osaa 
esittää perusteltuja 
mielipiteitä. Oppilas 
osaa soveltaa 
oppimaansa median 



   
 

   
 

kriittisessä 
seuraamisessa. 

Työelämä ja 
talous  
T4, T5, T8 

Oppilas hahmottaa 
talouden 
peruskäsitteitä ja 
työelämää. 

Oppilas hahmottaa 
talouden perusteita, 
työelämää ja 
yrittäjyyttä. Oppilas 
ymmärtää talouden 
peruskäsitteitä. 

Oppilas tuntee 
talouden 
peruskäsitteitä, Oppilas 
hahmottaa työelämää 
ja yrittäjyyttä ja osaa 
kuvailla niiden 
yhteiskunnallista 
merkitystä. Oppilas 
tarkastelee talouteen 
liittyvää julkista 
keskustelua. Oppilas 
pyrkii kehittymään 
vastuulliseksi ja 
yritteliääksi 
taloudelliseksi 
toimijaksi. Oppilas 
ymmärtää kestävän 
kehityksen 
merkityksen. 

Oppilas hallitsee ja 
ymmärtää talouden 
keskeiset 
peruskäsitteet. Oppilas 
hahmottaa työelämää 
ja yrittäjyyttä sekä osaa 
kuvailla ja arvioida 
niiden merkitystä 
yhteiskunnallisesti ja 
oman tulevaisuutensa 
kannalta. Oppilas 
tarkastelee kriittisesti ja 
osaa tulkita talouteen 
liittyvää julkista 
keskustelua 
oppimaansa 
hyödyntäen. Oppilas 
pyrkii kehittymään 
vastuulliseksi ja 
yritteliääksi 
taloudelliseksi 
toimijaksi. Oppilas 
ymmärtää kestävän 
kehityksen 
merkityksen. 

Vaikuttaminen 
T7, T9 

Oppilas ymmärtää 
demokratia-käsitteen. 
Oppilas hahmottaa 

Oppilas ymmärtää 
demokratia-käsitteen. 
Oppilas hahmottaa 
päätöksenteon 

Oppilas ymmärtää 
demokratia-käsitteen. 
Oppilas hahmottaa 
yhteiskunnallista 

Oppilas ymmärtää 
demokratia-käsitteen. 
Oppilas hahmottaa 
yhteiskunnallista 



   
 

   
 

päätöksenteon 
perusrakenteita. 

perusrakenteita 
paikallisella, 
alueellisella, 
kansallisella, 
eurooppalaisella ja 
kansainvälisellä tasolla. 
Oppilas osaa ilmaista 
mielipiteitään 
yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin ja 
perustella niitä. 

ajattelua ja 
päätöksenteon 
perusrakenteita 
paikallisella, 
alueellisella, 
kansallisella, 
eurooppalaisella ja 
kansainvälisellä tasolla. 
Oppilas tietää erilaisia 
vaikuttamisen kanavia 
ja hahmottaa aktiivisen, 
omaa lähiyhteisöä 
kehittävän kansalaisen 
toimintaa. Oppilas 
käyttää mediataitojaan 
ja –tietojaan omien 
käsityksiensä 
muodostamisessa. 
Oppilas osaa esittää 
perusteltuja mielipiteitä 
yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin 
rakentavalla tavalla. 
Oppilas ilmaisee 
mielipiteensä 
tarkoituksenmukaisin 
keinoin. 

ajattelua ja tuntee 
päätöksenteon 
perusrakenteet 
paikallisella, 
alueellisella, 
kansallisella, 
eurooppalaisella ja 
kansainvälisellä tasolla. 
Oppilas tietää erilaisia 
vaikuttamisen kanavia 
ja tietää, kuinka voi itse 
nyt ja tulevaisuudessa 
pyrkiä vaikuttamaan 
aktiivisena, omaa 
lähiyhteisöään 
kehittävänä 
kansalaisena. Oppilas 
käyttää itsenäisesti 
mediataitojaan ja -
tietojaan omien 
käsityksiensä 
muodostamisessa. 
Oppilas osaa esittää 
perusteltuja mielipiteitä 
yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin 
rakentavalla tavalla. 
Oppilas ilmaisee 
mielipiteensä 
tarkoituksenmukaisin 
keinoin. 



   
 

   
 

 


