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1 luku Opetussuunnitelma

1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan. Opetuksen järjestäjällä on vastuu
opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään
perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa
laadittaessa tulee ottaa huomioon esiopetuksen opetussuunnitelma ja perusopetuksen yhtenäisyys sekä muut kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja
koulutusta koskevat päätökset.

Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat
• perusopetuslaki ja -asetus
• valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
• esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
• opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
• opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9. §:n mukainen vuosittainen suunnitelma.

Opettajan tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelma voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtainen osio, alueittaisia tai koulukohtaisia osioita sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä
päättää. Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys edellyttää eri opettajaryhmien yhteistyötä opetussuunnitelmaa laadittaessa. Oppilaan
huoltajien on voitava vaikuttaa varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyyn. Myös oppilaita voidaan ottaa mukaan
opetussuunnitelmatyöhön.

Opetussuunnitelma tulee oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevalta osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
toimenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.

2 luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

2.1 Perusopetuksen arvopohja

Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen
sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus,
Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja
vapauksien kunnioittamista.

Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin
kanssa. Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset
alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista
tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan
suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä.

Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten
välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä.

Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta.

Perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee tarkentaa opetuksen perustana olevia arvoja. Niiden tulee välittyä opetuksen tavoitteisiin ja
sisältöihin sekä jokapäiväiseen toimintaan.

Sastamala

Sastamalan perusopetus pohjautuu Perusopetuslaissa, Valtioneuvoston asetuksessa ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004
määriteltyihin arvoihin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) arvopohja on kiteytetty seuraavasti:

”Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen
sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.”

Sastamalan kaupungin yhteisiksi arvoiksi valtuusto on hyväksynyt seuraavat arvot:
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1. Yhteinen vahva tahtotila
2. Asiakaslähtöisyys
3. Rohkea realismi
4. Kestävä kehitys

Näistä kaupungin arvoista perusopetuksessa painotetaan seuraavia:

1. Asiakaslähtöisyys

- Perusopetuksessa parhaat mahdolliset edellytykset oppimiselle
- Lasten, nuorten ja huoltajien osallisuus

2. Kestävä kehitys

- Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys
- Kestävän toimintatavan juurtuminen koulun kulttuuriin

Perusopetuksen strategiassa (2011) määritellään arvoista johdetut kriittiset menestystekijät, jotka ovat perustana perusopetuksen järjestämiselle.

2.2 Perusopetuksen tehtävä

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus
hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä
ja tasa-arvoa.

Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia
elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa.
Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää
halu elinikäiseen oppimiseen.

Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta
toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on
myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.

2.3 Perusopetuksen järjestäminen

Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja
kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa ja opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.1 Oppilaalla on
lain mukaan oikeus työpäivinä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti
tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto sekä laissa
määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut.2

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella3. Suomi on myös sitoutunut kansainvälisiin
sopimuksiin, ohjelmiin ja julistuksiin, jotka edellyttävät opetuksen järjestämistä siten, että lasten ja nuorten oppiminen voidaan turvata yhteisessä
koulussa4.

Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Koulutyö järjestetään siten, että
oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kouluyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään
kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. Koulupäivän tulee rakenteellaan,
sisällöillään ja toimintatavoillaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä
oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin.

Perusopetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden
mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä
vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.

Oppilasta tukeva yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä
toiminnassaan. Koulu tekee yhteistyötä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, muiden perusopetusta antavien
koulujen, jatkoopintoja tarjoavien oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lasten kasvua ja kehitystä tukevien toimijoiden kanssa.

Sastamala

Oppilaaksi ottaminen

Opetuksen järjestäjä osoittaa kullekin oppilaalle lähikoulun. Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu, jonne oppilaalla on
turvallinen koulumatka. Mikäli lähikouluna voisi toimia useampi koulu, määritellään koulu alueen kokonaistilanteen mukaan. Lähtökohtana on
opetusryhmien tasapuolinen muodostaminen.

Lähikoulun osoittamisesta tulee päätös oppilaan huoltajalle. Tämän jälkeen huoltajalla on mahdollisuus hakea lasta oppilaaksi johonkin toiseen
kouluun. Lähikoulusta poikkeava päätös voidaan tehdä, mikäli haetun koulun opetusryhmässä on tilaa. Tällöin koulumatkojen mahdollisista
kustannuksista vastuu jää pääsääntöisesti huoltajille.

Opetuksen järjestäjä voi osoittaa lähikoulusta poikkeavan koulun myös silloin, kun oppilaan etu sitä vaatii.

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulut tekevät säännöllisesti yhteistyötä huoltajien kanssa. Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi vanhempainillat, vanhempaintapaamiset,
arviointikeskustelu, ýhteistyö vanhempainyhdistysten kanssa ja niin edelleen. Tarkemmin kodin ja koulun välinen yhteistyö on määritelty
koulukohtaisissa vuosisuunnitelmissa.
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Tuntijako ja koulukohtainen painotus

Lautakunnan päätös Sastamalan perusopetuksen tuntijaosta on liitteessä 5. Tuntijako sisältää kahden vuosiviikkotunnin taide- ja taitoainepainotuksen
luokilla 1.-6. sekä lisäksi yhden viikkotunnin painotuksen vuosiluokilla 4.-5. Painotuksen kohdentaminen määritellään koulukohtaisesti.

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet

Sastamalan perusopetuksen koulut voivat antaa opetusta joko ainejakoisesti tai eheytettynä. Aihekokonaisuuksien sisällöt kirjataan koulukohtaiseen
opetussuunnitelmaan.

Valtakunnallisesti määritellyt aihekokonaisuudet ovat koulun kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita ja opetustyössä eheyttäviä teemoja.
Aihekokonaisuudet toteutuvat koulujen toimintakulttuurissa, yhteisissä tapahtumissa oppi-aineiden opetuksessa sekä eri oppiaineita yhdistävinä
kokonaisuuksina.

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti.
Opetussuunnitelmassa määrätään opintokokonaisuuksista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen
asianomaisessa aineessa. Oppilas siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Yhdeksännellä vuosiluokalla oppilas luetaan
asianomaisen vuosiluokan oppilaaksi niin kauan kuin oppilas saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta. Mahdollisuudesta suorittaa opinnoissa
etenemisen esteenä oleva opintokokonaisuus erillisessä kokeessa sekä vuosiluokalle jäämisestä yleisen koulumenestyksen vuoksi on voimassa,
mitä Perusopetusasetuksen 11 § 1 ja 2 momentissa säädetään (Perusopetusasetus 11§).

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen opintokokonaisuudet tulee määritellä lautakunnan hyväksymässä, koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.
Opetuksenjärjestäjä myöntää oppilaitokselle luvan vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen toteuttamiseen. Jos vuosiluokkiin sitomaton järjestely
koskee vain muutamia oppilaita, voi määrittelyn tehdä opetussuunnitelman sijaan kullekin oman opinto-ohjelman mukaan etenevälle oppilaalle
laadittavassa oppimissuunnitelmassa.

2.4 Perusopetuksen rakenne

Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelman
perusteissa oppiaineittain tai aineryhmittäin tuntijaon (A 1435/20.12.2001, 6 §) mukaisten nivelkohtien välisille osioille. Kunkin osion päätteeksi on
laadittu oppilaan hyvän osaamisen kuvaus (8.1). Taide- ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta) opetuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt,
hyvän osaamisen kuvaukset sekä päättöarvioinnin kriteerit on laadittu oppiainekohtaisille vähimmäistuntimäärille. Opetuksen järjestäjän
hyväksymässä opetussuunnitelmassa tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään vuosiluokittain valtioneuvoston asetuksen ja
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Vuosiluokkien 1−2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, erityisesti esiopetuksen, antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuksesta on
rakennettava ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Alimpien vuosiluokkien opetuksen erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää
työskentelyä ja oppimista varten.

Vuosiluokat 8−9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia
yhteiskunnassa ja työelämässä.

Mikäli opetussuunnitelmassa perusopetusasetuksen 11. §,:n 3. momentin mukaisesti on päätetty, että oppilas voi edetä vuosiluokkiin jaetun
oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaisesti, määritellään tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksille.
Opintokokonaisuudet muodostetaan valtioneuvoston määrittelemien oppiaineiden ja aineryhmien osioiden pohjalta. Osiot voidaan tarvittaessa jakaa
kahdeksi tai useammaksi opintokokonaisuudeksi, joita voidaan myös yhdistää eri oppiaineiden ja aineryhmien kesken eheytetyiksi
opintokokonaisuuksiksi. Opetussuunnitelmassa on määrättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia. Oppilaan
opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista tulee seurata järjestelmällisesti.

Mikäli yhdysluokkaopetuksessa yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa erilaiset viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit
voidaan myös jakaa osiin ja siten tasata oppiaineiden opetustunnit. Yhdysluokan oppimäärä voidaan opetussuunnitelmassa määritellä myös
opintokokonaisuuksiksi jakamatta sitä vuosiluokkiin. Tällöin noudatetaan perusopetusasetuksen 11. §,:n 3. momentin säännöksiä.

Sastamala

Sastamalan kaupunki käyttää palvelutuotannossaan prosessimaista toimintamallia. Yhtenä näistä ydinprosesseista on lasten ja nuorten kasvatus ja
ohjaus, jonka johtajana toimii kasvatusjohtaja. Ydinprosessi on edelleen jaettu perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, lukiokoulutuksen ja nuorisotyön
osaprosesseihin. Perusopetuksen osaprosessin johtajana toimii perusopetuksen johtava rehtori.

Perusopetuksen osaprosessi on jaettu neljään hallinnolliseen alueeseen, joita ovat Pohjoinen, Eteläinen ja Läntinen alue sekä Keskusta. Jokaisella
alueella on aluerehtori, joka toimii lisäksi koulunsa johtajana. Perusopetustiimissä aluerehtorit, rehtorit ja apulaisrehtorit yhteistyössä käsittelevät
Sastamalan perusopetuksen järjestämiseen liittyviä asioita. Edellä mainittujen tehtävät ja vastuut määritellään hallintosäännössä,
delegointipäätöksessä sekä tehtävänkuvauksissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa eli varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotyön sekä lukiokoulutuksen,
kehittämisestä sekä ohjaa sen suunnittelua ja toteutusta.

3 luku Opetuksen toteuttaminen

3.1 Oppimiskäsitys

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja
taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa
itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi
oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä.

Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee
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opittavaa ainesta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta
sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Yksilöllistä oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on kaikissa
muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten
oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin
sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan.

3.2 Oppimisympäristö

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa
opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.

Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. Siihen kuuluvat lisäksi muu
rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Opiskelutilat ja -välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne mahdollistavat monipuolisten
opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat
mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen
tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen.
Fyysisen oppimisympäristön esteettisyyteen tulee myös kiinnittää huomiota.

Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät,
toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät.

Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan
terveyttä. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan
tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Oppimisympäristön tulee ohjata oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa
toimintaansa. Oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus osallistua oppimisympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen.

Oppimisympäristön tulee tukea myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja
ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu
kuuluu sekä opettajalle että oppilaille.

3.3 Toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että koulun kaikki
käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin
koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset
tapahtumat. Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua toimintakulttuurissa. Tavoitteena on
toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös
oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen.

Sastamala

Sastamalan kaupungin strategian mukaisesti perusopetuksen toimintakulttuuri pohjautuu lasten ja nuorten sekä kirjan ja kulttuurin Sastamalaan.
Kasvun Sastamalassa tarjotaan laadukkaat päivähoito- ja opetuspalvelut. Vuosittain koulut tekevät opetushallituksen verkkosivuilla
Hyvinvointiprofiilin, jonka tuloksia hyödynnetään koulun toimintaa kehitettäessä.

Sastamalassa lisätään nuorten osallisuutta tarjoamalla heille aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon ja toteutukseen omista lähtökohdistaan.
Osallisuus on mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua omaan elämään liittyviin asioihin sekä luoda omaa kulttuuriaan. Osallisuus on
vuorovaikutusprosessi, johon lapsia ja nuoria tulee tukea. Koulun tavoitteena on kehittää oppilaiden osallisuutta. Osallisuutta kehittämällä tuetaan
hyvää oppimista, ihmiseksi ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa lapset
ja nuoret pääsevät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Toiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksen kaikille lapsille ja nuorille. Oppilailla on
mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin ja saada aikaan muutosta elinympäristössään.

Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan nuorisovaltuuston valitsemilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen,
lautakunnan ja johtokunnan kokouksissa edellyttäen, että toimielin tekee siitä erikseen päätöksen. Läsnäolo-oikeutta ei kuitenkaan voida myöntää
salassapidettävien asioiden osalta. Edustaja ja hänen varahenkilönsä on mm. kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Koulujen oppilaskuntatoiminta
tukee nuorten osallisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Sastamalan oppilaskuntatoiminnasta kerrotaan tarkemmin luvussa 5.2.4.

Hyvät tavat ja järjestyssäännöt ovat perusta sille, että kaikilla on turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on
välitöntä ja monimuotoista. Suurimmalla osalla Sastamalan kouluista toimii vanhempainyhdistys. Oppilashuoltotyötä tehdään moniammatillisena
yhteistyönä. Sastamalan kouluissa panostetaan erityisesti varhaiseen puuttumiseen sekä oikea-aikaiseen ja oikein mitoitettuun joustavaan opiskelun
tukeen. Tuen jatkuvuus pyritään varmistamaan tiiviillä yhteistyöllä nivelvaiheissa päivähoidosta perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen
saakka. Tavoitteena on, että jokainen nuori siirtyy omien tavoitteidensa mukaisesti jatko-opintoihin.

Koulut ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja näin saadaan koulujen käytäntöjä yhtenäistettyä. Koulujen erityispiirteet antavat
oman leimansa kunkin koulun toimintakulttuuriin. Sastamalan perusopetuksen tuntijako pohjautuu valtakunnalliseen tuntijakoon ja se löytyy tämän
opetussuunnitelman liitteestä 5. Koulun toiminta suunnitellaan etukäteen lukuvuodeksi kerrallaan. Opetussuunnitelmaan perustuvasta suunnitelmasta
löytyvät opetuksen yleiseen järjestämiseen sekä opetustunteihin liittyvät osiot, opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta, työajat, koulun
ulkopuolella annettava opetus sekä muut tarpeelliset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. Vuosisuunnitelma löytyy internetosoitteesta:
https://wilma.sastamalankaupunki.fi tai sitä voi tiedustella kyseiseltä koululta.

Koulussa järjestetyillä juhlilla, teemapäivillä ja muilla tapahtumilla pyritään lisäämään viihtyvyyttä ja parantamaan ilmapiiriä. Koulujen toiminnasta
löytyy ajankohtaista tietoa koulujen internet-sivuilta sekä kasvatuksen henkilöstön intra-sivustolta.

3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, eri ikäkausiin
sekä erilaisiin oppimistehtäviin ja -tilanteisiin soveltuvia menetelmiä ja monipuolisia
työtapoja. Niiden avulla tuetaan ja ohjataan koko opetusryhmän ja
yksittäisen oppilaan oppimista. Menetelmien ja työtapojen valinnalla luodaan
sellaisia vuorovaikutteisen oppimisen sekä yhdessä ja yksin työskentelyn tilanteita,
joissa oppilaat voivat kehittää oppimisen ja oman tulevaisuutensa kannalta
tärkeitä taitoja. Näitä ovat mm. ajattelun ja ongelmanratkaisun, työskentelyn
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ja vuorovaikutuksen, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen
sekä ilmaisun ja käden taidot. Työskentelyn tulee edistää monipuolisesti
tieto- ja viestintätekniikan sekä verkossa toimimisen taitoja. Menetelmien
ja työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan
toimintaan, elämyksiin ja leikkiin.

Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa
oppilaiden kanssa. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne
• virittävät halun oppia
• ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen
• ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat
ja tavoitteet
• aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti
• edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista
ja niissä harjaantumista
• kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja
• tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista
• edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä
sekä vastuun kantamista toisista
• kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä
hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten
• auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan
vaikuttaa siihen.
• kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa

Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino
ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Huomiota kiinnitetään
eri oppilaille ominaisiin oppimistapoihin ja työskentelyn rytmiin, erilaisiin
valmiuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä itsetuntoon ja motivaatioon
kytkeytyviin emotionaalisiin tarpeisiin. Tyttöjen ja poikien väliset sekä oppilaiden
yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon. Eriyttämisellä vaikutetaan
oppimismotivaation. Opetusta eriyttämällä oppilaille voidaan tuottaa sopivia
haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä
ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. Tällöin on tärkeää hyödyntää samassa
opetusryhmässä olevien oppilaiden erilaista osaamista ja harrastuneisuutta.

Eriyttäminen edellyttää opettajalta kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista,
opetusryhmän toiminnan ja ilmapiirin sekä oppilaiden kehittymisen seurantaa
ja oppimisen arviointia. Opettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien,
muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa tukee eriyttämistä.

Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät opiskelun laajuuden, syvyyden
ja etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa
opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin,
työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan.
Oppimisympäristöä ja työtapoja voidaan muokata esimerkiksi luomalla
tilaisuuksia oppilaiden osallistumiseen, tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia,
säätelemällä tilankäyttöä, ryhmittelemällä oppilaita joustavasti ja hyödyntämällä
koulun ulkopuolella tapahtuvia oppimistilanteita. Oppilasta ohjataan oppimaan
itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytkemällä opittavat tiedot ja taidot oppilaille
merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Oppilaat voivat tarvita erilaisia
mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä näyttämiseen ja hyötyvät
aina yksilöllisestä palautteesta.

Kun opetusta toteutetaan yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa,
oppilaiden ikä ja kehitysvaihe sekä eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus
tulee ottaa huomioon.

4 luku Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen
tasot, yleinen, tehostettu ja erityinen tuki kuvataan luvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3. Luvussa 5 esitetään tarkemmin eri tukimuodot ja niiden käyttö tuen eri
tasoilla. Lukujen
4 ja 5 ja niiden alalukujen muodostama kokonaisuus on perustana paikallisen opetussuunnitelman laadinnalle sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen
käytännön toteuttamiselle.

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. 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.

Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä.
Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Oppilaita
kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että kouluun ja
toimintaympäristöön liittyvät tekijät.

Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä5. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia,
että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua käytännössä, mm. määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut ja
työnjako. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tämä
ehkäisee ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää oppilaalle tehtyjen terveystarkastusten ja
mahdollisten muiden arviointien tuloksia6. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen
turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään
sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.
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Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista ja niiden huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa
oppiaineissa. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on
tärkeää. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista
sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen
antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä
päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta
perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen.

Tuki erityisissä tilanteissa

Oppilas saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä tai vaikeassa elämäntilanteessa. Opetusta voidaan järjestää tällöin
mm. sairaalaopetuksena ja koulukodeissa. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä
määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista7.
Koulukotiin sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa koulukodissa toimiva koulu, jos koulukodilla on opetuksen järjestämislupa. Oppilaan kotikunnalla
on velvollisuus kotikuntakorvauksen maksamiseen sairaalakoulussa ja koulukotiopetuksessa olevista lapsista ja nuorista8. Muiden kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa oppilaan asuinkunta9. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen osalta oppilaan kotikunnalle on säädetty
velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus10.

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. Jos oppilas opiskelee sellaisessa yksityisen opetuksen
järjestäjän opetuksessa tai valtion koulussa, jossa ei anneta erityistä tukea, opetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa erityistä tukea tarvitsevasta
oppilaastaan oppilaan asuinkunnalle. Oppilaan asuinkunta päättää erityisen tuen antamisesta ja osoittaa oppilaan sellaiseen kouluun tai muuhun
soveltuvaan paikkaan, jossa erityistä tukea annetaan.
11

Näissäkin tapauksissa oppilaalla on oikeus kaikkeen perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen tukeen. Opetusta antava taho
arvioi tuen tarpeen ja päättää tuesta edellä mainittujen normien mukaan.

5 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)
6 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa
säätelevä valtioneuvoston asetus) (380/2009) 9 §
7 Perusopetuslaki 4 § 3 mom.
8 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 41 § 1, 2, ja 4 mom.
9 Perusopetuslaki 4 § 1 mom. (1288/1999)
10 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 41 § 3 ja 4 mom.
11 Perusopetuslaki 17 § 5 mom. (642/2010)

Sastamala

4.1 Yleinen tuki

Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus.
Koulutyössä tulee ottaa huomioon kaikkien oppilaiden edellytykset ja tarpeet. Koulun toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin, että yhteistyötä ja
yhdessä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja oppilaiden erilaisuus voidaan kohdata mahdollisimman
hyvin. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista.

Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Yhteistyö
huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää
toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. Opettaja ohjaa oppilaita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät
vahvuutensa ja kehityshaasteensa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta
opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota sekä oppimaan
oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.

Opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan
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työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa
oppilaan ja huoltajan kanssa.

Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti
muuntelemalla. Yhdysluokkaopetuksessa näiden järjestelyjen merkitys korostuu. Koulu käyttää erityisesti tukiopetusta, sen lisäksi voidaan käyttää
myös oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai avustajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen
tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä.

Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös koulun kerhotoiminnan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla, mikäli
opetuksenjärjestäjä niitä tarjoaa. Suunnittelemalla ne osaksi oppilaan päivää voidaan lisätä myös turvallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Sastamala

Yleinen tuki on kaikille oppilaille kuuluvaa tukea. Siihen kuuluvat muun muassa tukiopetus, opetuksen eriyttäminen, oppilaanohjaus ja
oppilashuollinen tuki. Yleistä tukea on esimerkiksi se, että opettaja huomioi oppilaan yksilöllisiä taipumuksia oppimistyylin ja -tekniikan suhteen tai se,
että opettaja eriyttää oppisisältöjä, tehtäviin käytettävää aikaa ja opetusmenetelmiä. Yleistä tukea on myös tukiopetuksen antaminen ja mahdollinen
koulunkäyntiavustajan tuki oppimisessa ja koulunkäynnissä. Lisäksi osa-aikainen erityisopetus voi tulla kyseeseen yleisen tuen aikana.

4.2 Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon
perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti12. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.

Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.
Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista,
monimuotoistumista ja kasautumista.

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa
erityisopetusta, joka kuvataan luvussa 5.1.3. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida yksilöllistää. Sen sijaan osa-aikaisen
erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien opetusryhmien käytön sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Myös
oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan
kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. On tärkeää huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja
ryhmän jäsenenä sekä tukea oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä.

Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia,
oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen tarvetta.

Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa kuvataan
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea

Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa, ja etenkin silloin kun kyse on oppilaan hyvinvointiin ja
kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on
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tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.
Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on
kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon
perustuen moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä tai muulla tavalla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä siten kuin yksittäisen
oppilaan asian käsittelystä säädetään13. Tämän käsittelyn jälkeen oppilaalle annettava tehostettu tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan
oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma käsitellään tarkemmin luvussa 4.5.1.

12 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)
13 Perusopetuslaki 31 a § 4 mom. (642/2010)

Sastamala

Jos huoli herää oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen osalta, ryhdytään toimiin oppilaan tukemiseksi kodin ja koulun yhteistyönä. Tarvittaessa opettaja
ohjaa oppilaan asian oppilashuoltotyöryhmän pohdittavaksi täyttämällä oppilaasta huolilomakkeen. Opettajan työkaluna toimii lisäksi Opettajan
työkalupakki-lomake, jonka avulla opettaja voi vielä kartoittaa mahdollisia käytännön keinoja oppilaan avuksi ja saada ideoita opetuksen
järjestämiseen.

Pedagoginen arvio

Jos yleinen tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, opettaja tekee oppilaasta pedagogisen arvion.
Pedagogisen arvion laatimiseksi Sastamalassa on käytössä erillinen lomake. Perusopetuksen lomakkeet löytyvät kasvatuksen henkilöstön intra-
sivustolta. Tarvittaessa mukana arvion tekemisessä on myös muita oppilasta opettavia opettajia, muita asiantuntijoita tai erityisopettaja.
Sastamalassa oppilashuoltoryhmä käsittelee pedagogisen arvion ja päättää tehostettuun tukeen siirtymisestä.

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu aina pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa kuvataan
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea

Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on
kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Tehostettu tuki

Oppilaalle annetaan tehostettua tukea oppimissuunnitelman mukaisesti. Opettajat tekevät oppimissuunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajien
kanssa. Tehostettu tuki tarkoittaa tukitoimien määrällistä ja laadullista tehostamista. Tehostetussa tuessa tukitoimina korostuvat yleisen tuen keinojen
lisäksi oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus ja mahdolliset avustajapalvelut. Tehostettua tukea on esimerkiksi se, että opettaja antaa
oppilaalle tukiopetusta, huomioi oppilaan oppimistyyliä ja -tekniikoita, eriyttää opetusta oppimateriaalin, oppiaineksen ja opiskeluun käytettävän ajan
suhteen. Tehostetun tuen aikana myös osa-aikaisen erityisopetuksen rooli korostuu. Lisäksi erilaiset joustavat opetusjärjestelyt ja avustajan tuki
voivat olla osa tehostettua tukea.

Tehostetun tuen vaikutuksia arvioidaan ja oppimissuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Suunnitelman arviointiväli määritellään
oppimissuunnitelmassa. Jos oppilas ei enää tarvitse tehostettua tukea, voidaan palata yleisen tuen piiriin. Päätöksen tästä tekee pedagogiseen
arvioon perustuen oppilashuoltoryhmä. Tehostettua tukea on annettava riittävän pitkään, jotta voidaan todeta voidaanko oppilasta tukea ilman
erityisen tuen päätöstä ja erityistä tukea.

Pedagogisen arvioon ja oppimissuunnitelmaan liittyvät vastuut ja työnjaot on määritelty tarkemmin luvussa 4.4.

4.3 Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla.
Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta
erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista14. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot.

Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa
pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan
edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan.
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Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen
seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä15. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti16. Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta
merkittävät asiat päätetään erityistä tukea koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä,
mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen17.
Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka 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 muuten18. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen
perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä
tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys19.

Pedagogisen selvityksen laatimista varten opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii
• oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
• moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä, tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja
oppilaan kokonaistilanteesta

Selvitysten perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Näiden kahden selvityksen ja niiden pohjalta laaditun
arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.20

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
• oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
• perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän

Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetus- ja ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avustajiin ja muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja
työtapoihin, opiskelumenetelmiin sekä materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen
valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys.
Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Mikäli
oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa lain edellyttämissä vaiheissa sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta
tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisen tuen jatkamisesta tehdään päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei
enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea.

14 Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)
15 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642 /2010)
16 Hallintolaki (434/2003)
17 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)
18 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)
19 Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010) ja Hallintolaki 34, 35 ja 36 §
20 Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010)

Sastamala

Erityiseen tukeen siirtyminen

Jos tehostettu tuki ei riitä oppilaan tukemiseksi, tehdään pedagoginen selvitys moniammatillisena oppilashuollisena yhteistyönä. Selvitystä
täydennetään tarvittaessa muiden asiantuntijoiden lausunnoilla. Selvityksen jälkeen oppilashuoltoryhmän on mahdollista tehdä esitys erityisen tuen
päätöksestä. Sastamalassa kasvatusjohtaja tekee hallinnollisen päätöksen pedagogisen selvityksen ja oppilashuoltoryhmän esityksen pohjalta.
Pedagogisen selvityksen laatimisvaiheessa kuullaan myös huoltajia ja oppilasta.

Pedagoginen selvitys

Pedagogisen selvityksen laatimista varten opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii
• oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
• moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä, tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja
oppilaan kokonaistilanteesta

Selvitysten perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Näiden kahden selvityksen ja niiden pohjalta laaditun
arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
• oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
• perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan koulupaikasta tai muusta opetuksen järjestämispaikasta sekä resursseista, kuten avustaja- tai muista
oppilashuolto-palveluista ja tarvittaessa myös yksilöllisestä oppimäärästä yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Erityisen tuen päätös annetaan
tiedoksi huoltajille ja siihen liitetään valitusosoitus.

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli
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hojks. Suunnitelmasta ilmenee oppilaan erityisen tuen päätöksen mukainen opetuksen ja tuen antaminen. Hojks tulee tarkistaa tarvittaessa,
vähintään kerran lukuvuodessa tai oppilaan tarpeiden mukaiseksi useamminkin.

Erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tapahtuu 2.luokan jälkeen ja ennen 7.luokkaa. Erityisen tuen päätöksen tarkistamista varten tehdään
uudelleen pedagoginen selvitys. Jos oppilas ei tarvitse enää erityistä tukea, puretaan erityisen tuen päätös ja oppilas siirtyy takaisin tehostetun tuen
piiriin. Erityisen tuen lopettamisesta tehdään hallintopäätös.

Jos muussa vaiheessa todetaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tehdään moniammatillisena yhteistyönä uusi pedagoginen selvitys, jonka
oppilashuoltoryhmä käsittelee. Erityisen tuen päätöksen purkamista varten kuullaan myös huoltajia. Kasvatusjohtaja tekee hallintopäätöksen erityisen
tuen lopettamisesta pedagogisen selvityksen pohjalta.

Erityisen tuen päätös tehdään pääsääntöisesti vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin ne oppilaat, joilla
lääketieteellisen tai psykologisen arvion mukaan on ilmeinen tarve erityiseen tukeen. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä tällöin ilman sitä edeltävää
tehostettua tukea ja pedagogista selvitystä jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- ja perusopetuksen aikana (esim. pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat tai muut vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset). Tavoitteena on oikea-aikainen ja oikein mitoitettu tuki.

Erityisen tuen järjestäminen

Erityisessä tuessa korostuvat oppilashuollon tuki, erityisopetus, apuvälineet sekä avustajapalvelut. Opetus voidaan järjestää oppilaan tarpeiden
mukaisesti joko yleisopetuksen ryhmässä, osittain pienryhmässä, tai kokonaan pienryhmässä. Erityistä tukea on esimerkiksi se, että oppilas saa
erityisopettajan tukea, oppilas saa koulunkäyntiavustajan tukea, oppiaineita yksilöllistetään, työtapoja, materiaaleja tai oppimisympäristöä muokataan
oppilaan tarpeiden mukaisesti.

Kaikissa tuen järjestämisen vaiheissa erityisen tärkeää on kodin ja koulun yhteistyö. Tuen järjestämisen muotoja ovat muun muassa joustavat
ryhmittelyt ja samanaikaisopetus sekä tuki osana kerhotoimintaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

4.4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki paikallisessa opetussuunnitelmassa

Tässä luvussa määritellään, miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki kuvataan kokonaisuutena paikallisessa opetussuunnitelmassa.
Opetussuunnitelman laadintaa koskevat tarkemmat määräykset sisältyvät luvun 4.5 yksilöllisiä suunnitelmia ja luvun 5 eri tukimuotoja käsitteleviin
alalukuihin. Paikallinen opetussuunnitelma tulee kodin ja koulun yhteistyön sekä oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa21.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuki, tuen rakenne ja järjestäminen, yleiset tavoitteet sekä eri tukimuotojen
käytännön toteutus. Opetussuunnitelmassa selvitetään, miten tuen järjestämiseen liittyvä yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa toteutetaan.
Opetussuunnitelmassa kuvataan henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien
asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa ja järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa.

Opetussuunnitelmassa määritellään yleisen tuen tavoitteet, järjestäminen ja toimintatavat, yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä oppilaan ja huoltajan
kanssa.

Opetussuunnitelmassa määritellään tehostetun tuen tavoitteet, tuen aloittaminen ja siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin. Opetussuunnitelmassa
määritellään myös tehostetun tuen järjestäminen ja toimintatavat, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken sekä yhteistyö oppilaan ja
huoltajan kanssa.

Opetussuunnitelmassa määritellään erityisen tuen tavoitteet, erityisen tuen päätöksen tekeminen, tuen aloittaminen ja siirtyminen takaisin tehostetun
tuen piiriin. Opetussuunnitelmassa määritellään myös erityisen tuen järjestäminen ja toimintatavat, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden
kesken, yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa sekä oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely.

Oppilaan tukeen liittyvien hallintopäätösten tekijät määritellään opetuksen järjestäjän johtosäännössä22.

21 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)
22 Kuntalaki (365/1995) 14 §

Sastamala

Page 12 of 211Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

18.10.2017http://opspro.peda.net/sastamala/viewerprint.php3?DB=sastamalapops2011&printmod...



Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen perustana on laadukas perusopetus. Siihen kuuluu, että yleisen tuen keinot kuten tukiopetus ja opetuksen
eriyttäminen, ovat tehokkaasti käytössä kaikissa opetusryhmissä. Koulun tukitoimet huomioidaan myös koulun opetusjärjestelyjä suunnitteltaessa.
Lukujärjestystekniikassa on esimerkiksi mahdollista huomioida erilaiset oppituntien sijoittelut, jotka mahdollistavat joustavat ryhmittelyt ja tuen
järjestämisen.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki käsittää oppilaan hyvinvoinnin huomioimisen kokonaisuutena. Olennaista on havaita tuen tarve varhain ja järjestää
tarvittavat tukitoimet ajoissa. Hyvin organisoidut oppilashuollon palvelut ja muut tukipalvelut varmistavat osaltaan oppilaiden hyvinvoinnin.
Oppilashuolto toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Sastamalassa on luotu yhtenäiset oppilashuollon käytännöt sekä moniammatillista
yhteistyötä koskevat yhteistyömallit. Koulun yhteistyötahoja ovat muun muassa koulupsykologi, sosiaalitoimi, perheneuvola, terveydenhuolto,
erikoissairaanhoito sekä nuorisotoimi.

Sastamalassa erityistä huomiota on pyritty kiinnittämään nivelvaiheiden tehostamiseen ja sen myötä tuen jatkumon varmistamiseen. Sastamalassa
tämä huomioidaan nivelvaihekäytännöissä ja tiedonsiirrossa.

Sastamalassa erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena erityisopetuksena sekä erityisluokkaopetuksena eli pienryhmissä. Oppilas voi opiskella joko
osittain tai kokonaan pienryhmässä. Ratkaisut tuen järjestämiseksi tehdään yksilökohtaisesti.

Tuen tarpeen arviointi

Tuen tarvetta arvioidaan jatkuvasti osana perusopetusta. Arviointi sisältää oppiaineisiin liittyviä kokeita, tehtäviä ja itsearviointeja. Arviointi on jatkuvaa
ja oppilaan oppimista positiivisesti tukevaa. Tuen tarpeen arviointiin liittyy myös erityisopettajan tekemät testit ja seulonnat. Sastamalassa on sovittu
erityisopetuksen testaamiskäytännöt, joista ajankohtaiset tiedot löytyvät kasvatuksen henkilöstön Intra-sivustolta. Eri luokka-asteilla tehdään tietyt
testit ja seulovat tehtävät, jotta saadaan lisätietoa oppilaiden edistymisestä ja tuen tarpeesta. Lisäksi tuen tarvetta arvioidaan yhteistyössä
terveydenhoitajan tai muiden oppilashuollolliseen työhön osallistuvien henkilöiden kanssa.

Sastamalassa tehdään kaikista oppilaista niin sanottu huoliseula kaksi kertaa vuodessa. Tällä pyritään tunnistamaan ja seuraamaan oppilaiden tuen
tarvetta säännöllisesti. Tavoitteena on tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen tukimuotojen järjestäminen. Huolen herättyä oppilaan
koulunkäyntiin tai muuhun hyvinvointiin liittyen, huolen havaitsija ryhtyy toimiin asian eteenpäin viemiseksi oppilashuoltoryhmän kautta.
Oppilashuoltoryhmä koordinoi tuen järjestämiseen liittyviä asioita.

Tuen rakenne ja järjestäminen

Sastamalassa kasvun ja oppimisen tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa ja yleisopetuksen ryhmässä. Oppilaan tarpeet
huomioiden opetus voidaan kuitenkin järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksena lähikoulussa tai lähimmässä mahdollisessa koulussa, jossa on
riittävät palvelut. Sastamalassa kehitetään alueellisia palveluja vastaamaan oppilaiden tarpeita. Pienryhmäopetusta järjestetään tällä hetkellä
kahdeksalla koululla. Muu erityisopetus järjestetään laaja-alaisena erityisopetuksena.

Tuen järjestämisen yleiset tavoitteet

Kasvun ja oppimisen tuki järjestetään oppilaan tarpeiden ja opetuksenjärjestämisedellytysten mukaisesti yleisopetuksen ryhmässä, osittain
pienryhmässä tai kokonaan erityisluokalla. Pääpaino tuen järjestämisessä on yleisen ja tehostetun tuen keinojen käyttämisessä. Laadukas
perusopetus on ennaltaehkäisevää tukea. Jos yleinen ja tehostettu tuki eivät ole oppilaan kohdalla riittäviä, järjestetään opetus erityisen tuen keinoin.

Eri tukimuotojen käytännön toteutus

Kun oppilaan tuen tarve on havaittu, ryhdytään toimiin tukitoimien järjestämiseksi. Oppilashuoltoryhmä on tärkeä toimija aina tukitoimia mietittäessä.
Oppilashuoltoryhmä koordinoi tukitoimien järjestämistä, tarvittavia jatkotoimenpiteitä sekä yhteydenottoja tarvittaviin koulun ulkopuolisiin tahoihin.
Pedagoginen arvio ja pedagoginen selvitys käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Luokan-/aineenopettajan työparina tukitoimia suunniteltaessa ja
toteutettaessa toimii laaja-alainen erityisopettaja.

Tuen järjestämiseen liittyvä yhteistyö oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa

Tuen järjestämistä suunniteltaessa ja toteutettaessa tehdään aina yhteistyötä huoltajien kanssa. Huoltajille annetaan tietoa koulun tuen järjestämisen
toimintatavoista ja menettelyistä. Huoltajilla on oikeus tulla kuulluksi tukitoimia suunniteltaessa. Huoltajat ja oppilas osallistuvat tukitoimien
suunnitteluun. Huoltajat ja oppilas osallistuvat myös yksilöllisten suunnitelmien laatimiseen.

Henkilöstön keskinäinen yhteistyö

Tuen järjestämiseen osallistuvat oppilaskohtaisesti tarvittavat henkilöt. Pääasiallinen vastuu tukitoimien toteuttamisesta on alakoulussa
luokanopettajalla ja yläkoulussa luokanohjaajalla ja aineenopettajilla yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa. Oppilaan tukitoimiin voivat osallistua
myös esimerkiksi erityisopettaja ja koulunkäyntiavustaja. Pienryhmäopetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Yhteistyöstä ja vastuualueista
yksittäisen oppilaan kohdalla voidaan tarkemmin määritellä oppimissuunnitelmassa tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa (hojks).

Yhteistyö oppilashuollonpalveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen
suunnittelussa ja järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa

Oppilashuoltoryhmän rooli on olennainen tukitoimia suunniteltaessa ja koordinoitaessa. Oppilashuoltoryhmä ohjaa tarvittaessa opettajaa tukitoimien
käytännönjärjestelyissä. Erityisopettaja toimii konsultoivana työparina opettajalle. Yhdessä erityisopettajan kanssa suunnitellaan ja toteutetaan
tarvittavia tukitoimia. Myös koulunkäyntiavustajan on oltava riittävästi tietoinen oppilaan tukemiseen liittyvistä asioista. Opettaja ohjaa
koulunkäyntiavustajaa oppilaan tukemiseen liittyen.

Usein oppilaan opetuksen järjestämistä varten tarvitaan moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kesken. Sastamalassa on moniammatillisena
yhteistyönä sovittu lähetekäytännöistä, konsultointitavoista ja muista yhteistyömuodoista. Opettaja voi konsultoida sovittujen käytäntöjen mukaisesti
esimerkiksi koulupsykologia, koululääkäriä tai sosiaalityöntekijää. Näistä käytännöistä ja muusta moniammatillisesta yhteistyöstä löytyvät ajantasaiset
ohjeistukset ja yhteystiedot kasvatuksen henkilöstön intra-sivustolta.
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Vastuut ja työnjako lakisääteisiin prosesseihin liittyen Sastamalassa

Pedagogien arvio:

Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion.

Alakoulussa päävastuu pedagogisen arvion laatimisesta on luokanopettajalla. Luokanopettaja pyytää lisätietoja oppilaan koulunkäynnistä myös muilta
oppilasta opettavilta opettajilta.

Yläkoulussa pedagoginen arvio laaditaan opettajien yhteistyönä. Huolen havaitsija kertoo oppilaan mahdollisesta tehostetun tuen tarpeesta oppilaan-
ohjaajalle eli opolle. Oppilaanohjaaja vastaa pedagogisen arvion kirjallisesta laatimisesta. Opo kokoaa tarvittavat tiedot ja kutsuu tarvittaessa
palaverin, johon osallistuvat oppilasta opettavat opettajat ja mahdollisesti muita asiantuntijoita.

Arvion laatimisessa tulee huomioida oppilaan koulunkäynnin kokonaistilanne. Myös erityisopettaja osallistuu tarvittaessa pedagogisen arvion
laatimiseen. Erityisopettajalla on tässä vaiheessa jo mahdollisesti tietoa oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä sekä tarvittavista tukitoimista.
Tarvittaessa, ja etenkin silloin kun kyse on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös
muita asiantuntijoita.

Koulun johtaja vastaa siitä, että pedagoginen arvio tulee käsitellyksi oppilashuoltoryhmässä tai muussa moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.

Oppimissuunnitelma:

Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

Alakoulussa päävastuu oppimissuunnitelman laatimisesta on luokanopettajalla. Oppimissuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan myös muiden
oppilasta opettavien opettajien näkemykset ja se laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Yläkoulussa oppimissuunnitelma laaditaan opettajien yhteistyönä. Sen kirjallinen kokoamisvastuu on oppilaanohjaajalla eli opolla.
Oppimissuunnitelman laatimisessa tulee huomioida oppilaan koulunkäynnin kokonaistilanne. Opo kokoaa oppilasta opettavilta opettajilta
oppimissuunnitelmaa varten tarvittavat tiedot ja kutsuu tarvittaessa koolle yhteisen palaverin oppimissuunnitelman laatimiseksi. Oppimissuunnitelma
laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa oppimissuunnitelman laatimiseen. Usein tehostetun tuen vaiheessa erityisopettaja osallistuu oppilaan tukitoimiin.
Silloin erityisopettajan näkemystä tarvitaan myös oppimissuunnitelman laatimisessa. Tarvittaessa sen laatimiseen osallistuu myös muita
asiantuntijoita.

Koulun johtaja huolehtii oppimissuunnitelmien arkistoinnin järjestämisestä Sastamalan kaupungin arkistointiohjeen mukaisesti.

Pedagoginen selvitys:

Pedagoginen selvitys laaditaan moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä.

Pedagogisen selvityksen kirjallinen kokoamisvastuu on erityisopettajalla. Laadinnassa mukana ovat oppilasta opettavat opettajat ja muut tarvittavat
asiantuntijat. Oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta hankitaan selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä. Lisäksi laaditaan moniammatillisesti
selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.

Koulun johtaja vastaa siitä, että pedagoginen selvitys tulee laadittua ja käsiteltyä oppilashuoltoryhmässä tai muussa moniammatillisessa
oppilashuoltotyössä. Johtaja vastaa myös siitä, miten oppilasta ja huoltajaa kuullaan erityisen tuen päätöstä tehtäessä. Koulun johtaja huolehtii
pedagogisen selvityksen toimittamisesta kasvatusjohtajalle päätöksen tekoa varten.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks):

Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se
valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.

Alakoulussa päävastuu hojks:n laatimisesta on yleisopetuksen ryhmässä opiskelevan oppilaan osalta luokanopettajalla.

Yläkoulussa päävastuu hojks:n kokoamisesta yleisopetuksen ryhmässä opiskelevan oppilaan osalta on erityisopettajalla yhteistyössä
aineenopettajien ja muiden tarvittavien henkilöiden kanssa. Aineenopettaja vastaa esim. oppiaineen yksilöllistämisen kohdalla oman aineensa
sisällöistä ja tavoitteista hojks:ssa. Erityisopettaja huolehtii, että yleisopetuksessa opiskelevien osalta hojks tulee laadittua ja päivitettyä
asianmukaisesti.

Pienryhmässä opiskelevien osalta päävastuu hojks:n laatimisesta on erityisluokanopettajalla.

Koulunjohtaja vastaa siitä, että hojks:t tulevat päivitettyä vähintään kerran lukuvuodessa sekä oppilaan tuen järjestämisen muuttuessa. Johtaja
huolehtii hojks-asiakirjojen arkistoinnin järjestämisestä Sastamalan kaupungin arkistointiohjeen mukaisesti. Johtaja osallistuu tarvittaessa hojks-
palavereihin (esim. opetusjärjestelyjä ja resursseja koskien).

Poikkeustapauksessa näistä työnjaoista ja vastuu-alueista voidaan poiketa oppilashuoltoryhmän päätöksellä. Tällöin oppilashuoltoryhmä
määrittelee kyseisen oppilaan kohdalla arvion, selvityksen tai suunnitelman päävastuullisen laatijan.

4.5 Yksilölliset suunnitelmat

4.5.1 Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan
tarvitsemasta tuesta. Se on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Sitä voidaan tarvittaessa käyttää osana
yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana.23

Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan
tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä.
Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii
vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen
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arvioinnille. Oppimissuunnitelman avulla ei kuitenkaan oppiaineen oppimäärää voida yksilöllistää. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen
päätöksen.

Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelman laativat opettajat
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa
siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille.

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien
järjestäminen edellyttää:
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
• pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat,
erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki
• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut
• moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet

Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen
yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Ensimmäisen luokan
oppilaiden oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman pohjalle,
jos sellainen on tehty.

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla
muutoksenhakukeinoilla.

Opetussuunnitelmassa voidaan päättää, että eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman
opintoohjelman mukaisesti24. Jos tällainen hallintopäätös tehdään yksittäisen oppilaan kohdalla, tulee hänelle laatia oppimissuunnitelma. Siinä on
mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan, ja määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu sekä mahdolliset
erityistavoitteet.

Oppilaan opiskelu voidaan järjestää erityisin opetusjärjestelyin, jos oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää
vastaavat tiedot ja taidot, jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin
osin kohtuutonta tai se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä25. Erityisistä opetusjärjestelyistä tulee tehdä hallintopäätös, minkä
jälkeen oppilaalle laaditaan
oppimissuunnitelma.

Perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas voidaan ottaa joustavan perusopetuksen toimintaan26, minkä jälkeen hänelle tulee laatia
oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana laadittava oppimissuunnitelma.
Lisäksi siinä kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestäminen koulussa ja muissa oppimisympäristöissä.

Oppimissuunnitelma osana yleistä tukea

Jokaiselle oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea
varten laadittava oppimissuunnitelma. Oppilasta varten pohditut tavoitteet ja tukitoimet hyödyttävät oppilaan oppimista ja kasvua. Oppilaan opiskelua
voidaan myös syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla, silloin kun se on perusteltua oppilaan valmiuksien kannalta.

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua
tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.27 Oppimissuunnitelma laaditaan
aina oppilaalle, joka saa tehostettua tukea. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole
ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa28. Tehostetun tuen vaiheessa
opiskelun ja tukitoimien järjestelmällinen suunnittelu tukee oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä.

Erityinen tuki

Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan oppimissuunnitelman
sijasta henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(HOJKS).

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään, miten oppimissuunnitelmaa käytetään osana yleistä tukea. Opetussuunnitelmassa kuvataan
tehostettuun tukeen liittyvä oppimissuunnitelman käyttö. Suunnitelmassa määritellään oppimissuunnitelman laadinta ja seuranta, toimintatavat,
yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken sekä menettelytavat oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävässä yhteistyössä. Suunnitelman sisältö
kuvataan erikseen yleisen ja tehostetun tuen osalta.

23 Perusopetuslaki 16 a § (642/2010)
24 Perusopetusasetus (852/1998) 11 § 3 mom.
25 Perusopetuslaki 18 § 1 mom.
26 Perusopetusasetus 9 b § 1 mom. (1768/2009).
27 Perusopetuslaki 16 a § (642/2010)
28 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

Sastamala

Oppimissuunnitelma osana yleistä tukea

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Se sisältää tällöin soveltuvin osin samoja elementtejä kuin tehostetun tuen
vaiheessa. Yleisen tuen vaiheessa oppimisuunnitelmaa voidaan käyttää esimerkiksi osana oppilaan ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Sen
avulla voidaan oppilaan yksilöllisiä vahvuuksia korostaa ja suunnitella yleisen tuen keinoja niille osa-alueille, joissa oppilas tarvitsee tukea tai
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esimerkiksi erityisten osaamisalueiden huomioimista. Oppiainekohtaisesti voidaan asettaa yksilöllisiä tavoitteita ja huomioida oppilaan yksilöllisiä
tapoja oppia ja omaksua asioita.

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen vaiheessa

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen vaiheessa toimii yksilöllisten tukimuotojen ja opetuksen suunnittelun välineenä. Se antaa tärkeää tietoa
oppilaalle ja huoltajalle oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta sekä auttaa oppilasta hahmottamaan koulunkäyntiinsä liittyviä asioita. Se on myös
väline opettajan oman työn suunnittelulle. Oppimissuunnitelma ei mahdollista oppiaineiden yksilöllistämistä vaan sitä varten tarvitaan aina erityisen
tuen päätös.

Oppimisuunnitelman laadinta, yhteistyö, vastuut ja työnjaon periaatteet

Oppimissuunnitelman toteutumista ja tukimuotoja arvioidaan ja suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa. Oppimissuunnitelma laaditaan lisäksi
maahanmuuttajaoppilaille ja oman opinto-ohjelman mukaisesti opiskeleville oppilaille (vuosiluokkiin sitomaton opetus) sekä joustavan
perusopetuksen oppilaille (jopo). Oppilaan opiskelu voidaan järjestää erityisin opetusjärjestelyin, jos oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään
olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja
aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Erityisistä
opetusjärjestelyistä tulee tehdä hallintopäätös, minkä jälkeen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.
Alakoulussa päävastuu suunnitelman laatimisesta on luokanopettajalla. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa ja
huomioon otetaan myös muiden oppilast opettavien opettajien näkemykset.

Yläkoulussa oppimissuunnitelma laaditaan opettajien yhteistyönä. Sen laadintaan osallistuvat tapauskohtaisesti tarvittavat henkilöt.
Oppimissuunnitelman laatimisessa tulee huomioida oppilaan koulunkäynnin kokonaistilanne. Oppimissuunnitelman kirjallisesta laatimisesta vastaa
oppilaanohjaaja eli opo. Hän kokoaa oppilasta opettavilta opettajilta tarvittavat tiedot ja kutsuu tarvittaessa koolle yhteisen palaverin
oppimissuunnitelman laatimiseksi. Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa oppimissuunnitelman laatimiseen. Usein tehostetun tuen vaiheessa
erityisopettaja osallistuu oppilaan tukitoimiin. Tällöin hänen näkemystään tarvitaan myös oppimissuunnitelman laatimisessa. Myös muita
asiantuntijoita voidaan hyödyntää suunnitelmaa laadittaessa.

Tehostetun tuen vaiheessa oppimissuunnitelman laadinnassa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua
oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä
voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Ensimmäisen luokan oppilaiden oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman
pohjalle.

Oppimissuunnitelman sisältö

Yleisen tuen osalta oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja sisältöjä kuin oppimissuunnitelma tehostetun tuen vaiheessa.
Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla
muutoksenhakukeinoilla.

4.5.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

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.29
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Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja.
Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan
moniammatillisena yhteistyönä.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia.
HOJKS on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja
muista tarvittavista tukitoimista.

HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää:
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet
• oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät
• opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä
• oppilaan muuhun kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi
• pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat,
erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki
• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut
• erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden
järjestäminen ja eri toimijoiden vastuualueet
• kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen ryhmässä
• kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla erityisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti opiskeleva oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä
• moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet
• kuvaus oppilaan koulukuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan oppilaan ohjauksesta ja valvonnasta
• oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet 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 sekä näiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi
niissä oppiaineissa, joissa oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin kirjataan edellä
mainittujen yleisten kohtien lisäksi
• kuvaus toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilöllisistä tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä toiminta-alueittain
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi
toiminta- alueittain

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään oppilaalle osana tehostettua tukea tehtyä
oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä
voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKS-asiakirjaan
voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat. HOJKSiin ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla.

Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi30. Henkilökohtaista opetuksen
järjestämistä koskevaa suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Kokemukset käytetyistä
opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista voidaan kirjata HOJKSiin, ja hyödyntää tätä
tietoa suunnitelman toteutumista arvioitaessa. Jos oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Opetussuunnitelmassa määritellään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinta ja seuranta, toimintatavat, yhteistyö,
vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken sekä menettelytavat oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävässä yhteistyössä.

29 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)
30 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)

Sastamala

Suunnitelman laatimisen ja seurannan periaatteet

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks) laaditaan oppilaalle erityisen tuen päätöksen jälkeen. Hojks tarkistetaan
vähintään kerran lukuvuodessa ja aina oppilaan tuen tarpeen ja tukitoimien muuttuessa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja siihen tehdään
tarvittaessa muutoksia.
Hojks on pedagoginen asiakirja, opetusta sekä tukitoimia ohjaava asiakirja. Tiedonsiirrosta määritellään yksilökohtaisesti hojks:ssa.

Toimintatavat

Hojks laaditaan erityisen tuen päätöksen tekemisen jälkeen. Hojks:n laatimista varten on oma lomake. Sastamalan perusopetuksen päivitetyt
lomakkeet löytyvät kasvatuksen henkilöstön intra-sivustolta. Hojks:n laatimisesta vastaava opettaja kutsuu huoltajat ja oppilaan sekä muut tarvittavat
henkilöt hojks-palaveriin. Hojks:n laatimiseen osallistuvat tapauskohtaisesti esimerkiksi luokanopettaja, aineenopettajat, luokanohjaaja,
erityisopettaja, terapeutti, koulunkäyntiavustaja, rehtori, lääkäri tai ohjaava opettaja. Suositeltavaa on, että myös oppilas osallistuu oman ikänsä
edellyttämällä tavalla.

Opettajan harkinnan mukaan vanhemmille voidaan lähettää taustatieto-lomake (Kotiin mietittäväksi ennen hojks-palaveria-lomake), jossa vanhemmat
voivat pohtia lapsen koulunkäyntiä ja tuen järjestämistä etukäteen. Palaverissa sovitaan käytännönjärjestelyistä, tavoitteista ja oppisisällöistä
(mahdolliset yksilöllistettävät oppiaineet) sekä arvioinnista. Opettaja kirjaa hojks:n sovitut asiat ja tekee suunnitelman opetuksen järjestämiseksi.
Opettaja pyytää asiakirjaan huoltajien ja muiden asianosaisten allekirjoitukset. Hojks –asiakirjasta toimitetaan kopiot huoltajille ja palaverissa sovituille
muille tahoille. Alkuperäinen asiakirja arkistoidaan kouluun Sastamalan kaupungin arkistointiohjeen mukaisesti.
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Yhteistyö

Hojks:n laatimisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Näitä tahoja voivat olla muun muassa koulupsykologi, koulun
sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, terapeutti, ohjaava opettaja ja lääkäri.

Vastuut ja työnjako

Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se
valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.

Alakoulussa päävastuu hojks:n laatimisesta on yleisopetuksen ryhmässä opiskelevan oppilaan osalta luokanopettajalla.

Yläkoulussa päävastuu hojks:n kokoamisesta yleisopetuksen ryhmässä opiskelevan oppilaan osalta on erityisopettajalla yhteistyössä
aineenopettajien ja muiden tarvittavien henkilöiden kanssa. Aineenopettaja vastaa esim. oppiaineen yksilöllistämisen kohdalla oman aineensa
sisällöistä ja tavoitteista hojks:ssa. Erityisopettaja huolehtii, että yleisopetuksessa opiskelevien osalta hojks tulee laadittua ja päivitettyä
asianmukaisesti.

Pienryhmässä opiskelevien osalta päävastuu hojks:n laatimisesta on erityisluokanopettajalla.

Koulunjohtaja vastaa siitä, että hojks:t tulevat päivitettyä vähintään kerran lukuvuodessa ja myös aina oppilaan tuen järjestämisen muuttuessa.
Johtaja huolehtii myös hojks-asiakirjojen arkistoinnin järjestämisestä Sastamalan kaupungin arkistointiohjeen mukaisesti. Johtaja osallistuu
tarvittaessa hojks-palavereihin (esim. opetusjärjestelyjä ja resursseja koskien).

Menettelytavat oppilaan ja huoltajan kuulemiseksi

Harkittaessa erityisen tuen päätöstä, ollaan huoltajiin yhteydessä ja kuullaan heidän näkemyksiään tuen järjestämisestä. Huoltajille on selvitettävä
tehtyjen ratkaisujen mahdolliset vaikutuksen esimerkiksi jatko-opintojen osalta.

5 luku Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot

Luvussa 5 kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuodot ja niiden käyttö
tuen eri tasoilla. Lisäksi luku sisältää joustavan perusopetuksen toimintaa
koskevan osuuden. Luvussa kuvataan myös oppilashuolto ja turvallisuuden
edistäminen.

5.1 Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki

5.1.1 Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta31.
Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella
voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen.
Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla.

Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus siihen osallistua. Tukiopetusta annetaan joko
oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Sitä voidaan antaa
samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä, pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. Myös erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan
käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa oppituntien aikana.

Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee
käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja
huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille.

Tukiopetus yleisen tuen aikana

Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista tuen tarpeen ilmenemistä. Tuen tarve voi johtua
poissaoloista tai tilapäisistä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista.

Tukiopetus tehostetun tuen aikana

Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan yleisen tuen aikana annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä
tukiopetuksen tarve jatkossa. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja
järjestäminen. Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin
tuen tarpeisiin.

Tukiopetus erityisen tuen aikana

Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä
tukiopetuksen tarve jatkossa. Erityisen tuen alkaessa oppilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin.
Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Tukiopetuksen keskeiset tavoitteet, toimintatavat tukiopetuksen järjestämisessä, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken sekä oppilaalle
ja huoltajille tiedottamiseen ja oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät toimintatavat määritellään paikallisessa
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opetussuunnitelmassa.

31 Perusopetuslaki 16 § 1 mom. (642/2010)

Sastamala

Tukiopetuksen keskeiset tavoitteet

Tukiopetus on ensisijainen tukimuoto silloin, kun oppilaalla havaitaan vaikeuksia oppimisen ja koulunkäynnin suhteen. Se on osa varhaista tukea.
Tukiopetus voi olla lyhytaikaista tukea tai sitä voidaan tarjota oppilaalle esimerkiksi jaksoittaisesti. Sitä voidaan järjestää kerralla yhdelle oppilaalle tai
pienelle ryhmälle. Tukiopetuksen muotoja voivat olla muun muassa läksyparkki, keskitetty tukiopetus, yksilöopetus, ennakoiva tukiopetus tai
samanaikaisopetus. Olennaista on oppilaan yksilöllinen ohjaaminen ja opetuksen eriyttäminen. Tukiopetus voi sisältää sekä oppiainetta koskevaa
tukemista että koulunkäynnin ohjaamista (esimerkiksi läksyjentekoa, lukutekniikkaa, oppimisstrategioita ja opiskelutaitoja). Tukiopetus voidaan
järjestää myös samanaikaisopetuksena, jolloin oppilas saa tarvitsemansa tuen oppituntien aikana. Erityistä huomiota tulee kiinnitetään työtapoihin ja
oppimateriaaleihin.

Tukiopetuksen järjestämiseen ja huoltajille tiedottamiseen liittyvät toimintatavat

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee oppilas, opettaja tai huoltaja. Huoltajalle ilmoitetaan etukäteen oppilaan tukiopetuksen tarpeesta
ja sen järjestämisestä. Tietoa annetaan tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille.
Mikäli oppilas kieltäytyy tukiopetuksesta, pyritään selventämään oppilaalle ja huoltajille, miksi tukiopetus on tarpeellista ja miten tarjotun tuen
vastaaottamatta jättäminen saattaa vaikuttaa opintomenestykseen.

Tukiopetusta voi antaa oppilaan oma opettaja, toinen opettaja tai erityisopettaja. Sitä voidaan järjestää varsinaisen kouluajan ulkopuolella tai
koulupäivän aikana. Opettaja kirjaa tukiopetuksen antamisajankohdan, sisällön ja osallistujat. Tukiopetusta voidaan koulun mahdollisuuksien mukaan
järjestää myös keskitetysti. Tällöin koulun lukujärjestykseen on määritelty tukiopetusajankohdat eri oppiaineille. Esimerkiksi matematiikan
tukiopetustunnille voi osallistua oppilaita eri luokilta. Tukiopetuksen järjestämisen mahdollisuus pyritään huomioimaan jo lukujärjestystä laadittaessa.
Näin varmistetaan, että tukiopetusta on käytännössä mahdollista järjestää riittävän usein.

5.1.2 Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa32. Osa-
aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-
aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia
yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että osa-
aikaista erityisopetusta varten on tarvittavaa ja riittävää erityispedagogista osaamista.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen
erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan
oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla.

Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikainen erityisopetus pyritään järjestämään
yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen. Osa-aikaisen
erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien
kanssa.

Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea

Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja. Oppilaan oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä tulee
arvioida ja oppilaan tulee saada tarvitessaan osa-aikaista erityisopetusta.

Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana

Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana
pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen aikana saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen
erityisopetukseen jatkossa. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen
tavoitteet ja järjestäminen.

Osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen aikana

Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana riippumatta siitä opiskeleeko hän yleisopetuksen ryhmässä tai
erityisryhmässä. Oppilaan aiemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen
arvioidaan osana pedagogista selvitystä. Oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen
kirjataan HOJKSiin.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Osa-aikaisen erityisopetuksen keskeiset tavoitteet, toimintatavat opetuksen järjestämisessä, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken,
huoltajille tiedottamiseen sekä oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät toimintatavat määritellään opetussuunnitelmassa.

32 Perusopetuslaki 16 § 2 mom. ( 642/2010)

Sastamala
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Osa-aikaisen erityisopetuksen keskeiset tavoitteet

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaisen erityisopetuksen
avulla pyritään turvaamaan oppilaalle mahdollisemman varhainen ja oikein mitoitettu tuki. Osa-aikaista erityisopetusta voi olla muun muassa
lukemisen ja kirjoittamisen erityisopetus, puheopetus, kieltenoppimisen erityisopetus, matemaattisten vaikeuksien erityisopetus tai sosiaalisten- tai
motoristentaitojen tukeminen erityisopetuksen avulla.

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan Sastamalassa järjestää yksilöopetuksena, erilaisina ryhminä, pienryhmäopetuksena tai samanaikaisopetuksena.
Osa-aikainen erityisopetus on osa sekä yleistä, tehostettua että erityistä tukea.

Erityisopettajan tehtäviin kuuluu oppimisvaikeuksien kartoittaminen seulovien testien ja arviointien avulla. Myös näistä testeistä ja seulonnoista
nousee esille erityisopetuksellisen tuen tarpeita oppilailla. Osa-aikainen erityisopetus voi sisältää myös opettajan konsultointia ja yhteistä suunnittelua
oppilaan tukemiseen liittyen. Luokan- ja aineenopettaja tekevät yhteistyötä erityisopettajan kanssa tuen tarpeiden tunnistamiseen ja tuen
järjestämiseen liittyen. Yhteistyössä voidaan kartoittaa osa-aikaisen erityisopetuksen tarvetta luokassa ja käytännön järjestelyjä erityisopetuksen
järjestämiseksi.

Yhteistyö, vastuut ja työnjaon periaatteet eri toimijoiden kesken

Aloitteen osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisestä oppilaan kohdalla voi tehdä esimerkiksi luokan- tai aineenopettaja, luokanohjaaja,
erityisopettaja, opinto-ohjaaja tai oppilashuoltoryhmä. Huoli oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä on tärkeää nostaa esiin ja ryhtyä nopeasti
toimenpiteisiin tuen järjestämiseksi. Huoli voidaan ottaa esille myös oppilashuoltoryhmässä ja siellä voidaan päättää tarvittavista tukitoimista.
Tehostettua tukea harkittaessa tehdään oppilaasta pedagoginen arvio.

Opettajan ja erityisopettajan yhteistyö osa-aikaisen erityisopetuksen osalta on tärkeää. Opetuksen suunnittelussa osa-aikaisen erityisopetuksen
järjestämisedellytykset on myös otettava huomioon. Esimerkiksi erilaiset lukujärjestyksen oppiainekohtaiset ryhmittelyt voivat mahdollistaa joustavia
opetusjärjestelyjä, samanaikaisopetusta ja osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista.

Huoltajille tiedottaminen

Huoltajille tiedotetaan oppilaan tuen tarpeesta sekä osa-aikaisen erityisopetuksen antamisesta. Tehostetun tuen vaiheessa oppimissuunnitelmaan
kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen järjestelyt. Myös oppilaan kanssa on keskusteltava hänen tuen tarpeestaan ja tuen järjestämisestä.

5.1.3 Erityisopetus

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta33. Erityisopetus on
erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea oppilaan oppimista. Sellaisen oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös,
opetus ja muu tuki annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. HOJKS on erityisen tuen
päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. Siinä ratkaistaan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät seikat ja
opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät siten kuin HOJKSin laatimisen yhteydessä
luvussa 4.5.2 on ohjeistettu.

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan
erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta
sen mukaan kuin erityistä tukea koskevassa päätöksessä määrätään.34 Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että kaikki oppilaat
voivat saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet35. Opetusryhmien muodostamisesta säädetään tarkemmin perusopetusasetuksessa36.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Erityisopetuksesta päätetään erityistä tukea koskevan päätöksen yhteydessä, joka on kuvattu luvussa 4.3. Opetussuunnitelmassa määritellään
toimintatavat erityisopetuksen järjestämisessä, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken sekä yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa.

33 Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)
34 Perusopetuslaki 17 § 1 ja 2 mom. (642/2010)
35 Perusopetuslaki 30 § 2 mom.
36 Perusopetusasetus 2 § (893/2010)

Sastamala

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue
ja sen tehtävänä on tukea oppilaan oppimista. Sellaisen oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus ja muu tuki annetaan hänelle laaditun
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Hojks on erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa
ohjaava pedagoginen asiakirja. Siinä ratkaistaan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät seikat ja opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä
oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät.

Sastamalassa erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain
tai kokonaan erityisluokalla tai pienryhmässä. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen
mukaan kuin erityistä tukea koskevassa päätöksessä määrätään. Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että kaikki oppilaat voivat
saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetusryhmien muodostamisesta säädetään tarkemmin perusopetusasetuksessa.

Toimintatavat erityisopetuksen järjestämisessä

Sastamalassa erityisopetusta voidaan järjestää osa-aikaisena erityisopetuksena tai pienryhmäopetuksena. Pienryhmäopetus voi olla kokoaikaista tai
vain niissä oppiaineissa, joissa se oppilaan kohdalla on tarpeellista. Oppilaan integroitumista yleisopetuksen luokkaan voidaan tukea esimerkiksi
avustaja- tai samanaikaisopetusjärjestelyin.
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Yhteistyö

Erityisen tuen oppilaan kohdalla tehdään monialaista yhteistyötä tarvittavien tahojen kanssa oppilaan opetuksen ja tuen suunnittelemiseksi ja
järjestämiseksi. Oppilaalla voi olla esimerkiksi erilaisia tukipalveluita (muun muassa terapia, kuntoutus ja erikoissairaanhoito).

Vastuut ja työnjako

Luokkamuotoisesta erityisopetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Työparina erityisopettajalla on tarpeen mukaan koulunkäyntiavustaja/-avustajia.
Opettaja ohjaa avustajan työtä oppilaan tukemiseksi. Opetusjärjestelyissä voidaan tehdä myös esimerkiksi joustavia ryhmittelyjä pienryhmien ja
yleisopetuksen luokkien kesken. Tällöin erityisopettaja ja luokan-/aineenopettaja ja mahdollisesti myös koulunkäyntiavustaja muodostavat
opetustiimin.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa

Erityisen tuen päätöksen jälkeen laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja tarvittavien tahojen kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (hojks). Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä oppilaan koulunkäyntiin liittyen ja heitä kuullaan tuen järjestämiseen liittyvissä
asioissa.

5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen

Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin oppimääriin37. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan
opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa.
Esimerkiksi eriyttämisen avulla oppilaan opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin. Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien
tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan
yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä
oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää
yksilöllistettyjen oppimäärien mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä
mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. Ennen
erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Jos pedagogisessa selvityksessä
todetaan, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen
oppimäärä yksilöllistetään. Kunkin oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai
tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi
pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös.

Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppimäärä on yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan
oppilaan HOJKSissa. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut
HOJKSin sisällöt. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein myös
alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla. Oppilaan opiskelua voidaan tukea lisäksi sopivilla opiskelumateriaaleilla, -välineillä ja
-menetelmillä sekä pedagogisilla järjestelyillä.

Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien 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.

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän
opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt. Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös. Oppilaalle, joka on
muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa38. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden oppiaineiden opiskelusta vapauttaminen kuvataan luvussa 5.1.5.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Opetussuunnitelmassa määritellään oppimäärän yksilöllistämiseen liittyvät toimintatavat osana pedagogisen selvityksen laadintaa, erityisen tuen
päätöstä ja HOJKSin laatimista.

37 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003) ja 11 § 1 mom. (453/2001)
38 Perusopetusasetus 5 § 1 mom.

Sastamala

Yksilöllistämiseen liittyvät toimintatavat osana erityisen tuen päätöstä ja hojks:n laatimista

Pedagogista selvitystä laadittaessa arvioidaan ja perustellaan jo valmiiksi onko oppilaan kohdalla tarpeellista yksilöllistää oppiaineiden oppimääriä.
Mikäli edes oppiaineksen ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai
useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Huoltajalle ja oppilaalle tulee selvittää oppiaineen yksilöllistämisen mahdollinen vaikutus
jatko-opintoihin. Oppilaan tilanteen muuttuessa yksilöllistettäviä oppiaineita voidaan lisätä tai vähentää. Tällöin tehdään uusi pedagoginen selvitys ja
erityisen tuen päätös.

Yksilöllistettävät oppiaineet mainitaan erityisen tuen päätöksessä. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan hojks. Hojks:ssa määritellään
yksilöllistettävien oppiaineiden osalta keskeiset sisällöt, tavoitteet, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi. Arvioinnin osalta on kuvattava
oppiaineen arviointikriteerit (esimerkiksi arvosanan hyvä, 8, kriteerit).

5.1.5 Pidennetty oppivelvollisuus
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Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa,
alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta39. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta40. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi
opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin
ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn
oppivelvollisuuteen.41 Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään
tällöin myös päätös erityisestä tuesta. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta.42 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. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään
esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen
perusteella.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti seuraavilla tavoilla:
• 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 myöhemmin43 eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen
myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma esiopetuksen alkaessa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan tarvittaessa järjestää siten, ettei
yhteisenä aineena opeteta toista kotimaista kieltä eikä vierasta kieltä, oppiaineita voidaan yhdistää pppiainekokonaisuuksiksi ja jakaa osa-alueisiin
siten kuin paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään44.

Jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy
yleisen oppivelvollisuuden piiriin.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Opetussuunnitelmassa määritellään pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetuksen järjestäminen, toimintatavat, yhteistyö
esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen kanssa, muu yhteistyö sekä eri toimijoiden vastuut ja työnjako, yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa sekä
oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely. Opetussuunnitelmassa päätetään myös, miten oppiaineita mahdollisesti yhdistetään
oppiainekokonaisuuksiksi tai jaetaan osa-alueisiin.

39 Perusopetuslaki 25 § 2 mom.
40 Perusopetuslaki 9 § 2 mom.
41 Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997)
42 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010) ja 26 a § 1 mom. (1288/1999)
43 Perusopetuslaki 27 §
44 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Tuntijakoasetus) (1435/2001) 9 § 2 mom.
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Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetuksen järjestämisen periaatteet ja toimintatavat

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin
ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn
oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin
myös päätös erityisestä tuesta.

Sastamalassa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden opetus voidaan järjestää oppilaan tarpeet ja
opetuksenjärjestämisedellytykset huomioiden joko yleisopetuksen ryhmässä, osittain tai kokonaan pienryhmässä. Kehitysvammaisten
pienryhmäopetusta Sastamalassa järjestetään Muistolan koulussa.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan oppilaan opetuksen järjestämisen yksityiskohdat määritellään henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämisen suunnitelmassa. Erityisen tuen päätöksessä määritellään oppilaan pääasiallinen opetusryhmä, mahdolliset avustaja- ja tukipalvelut
sekä mahdolliset yksilöllistettävät oppiaineet.

Yhteistyö esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen kanssa

Jotta oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen voi toteutua, tulee päätös tehdä hyvissä ajoin ennen esiopetuksen alkamista. Sastamalassa pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat voivat olla esiopetuksessa päivähoidon tai koulun esiopetusryhmissä. Koulujen pienryhmiin sijoittumista
voidaan harkita lapsen etu ja opetuksenjärjestämisedellytykset huomioiden. Muistolan koulussa on lisäksi pienryhmäopetusta lähinnä
kehitysvammaisille pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. Sastamalassa on tavoitteena kehittää joustavia esi- ja alkuopetuksen muotoja. Ratkaisut
ryhmäsijoituksista tehdään aina yksilökohtaisesti harki-ten.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan oppilaan opetuksen järjestämisen yksityiskohdat määritellään henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämisen suunnitelmassa. Erityisen tuen päätöksessä määritellään oppilaan pääasiallinen opetusryhmä, mahdolliset avustaja- ja tukipalvelut
sekä mahdolliset yksilöllistettävät oppiaineet.
Yhteistyö nivelvaiheissa päivähoidon ja esiopetuksen välillä sekä esiopetuksen ja koulun välillä on olennaista erityisesti pidennetyn oppivelvollisuuden
oppilaiden kohdalla. Näin voidaan varmistaa riittävä tiedonkulku ja tuen jatkumo. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan oppivelvollisuuden
suorittamista on syytä suunnitella varhain.
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Yhteistyö, vastuut ja työnjako

Pidennettyä oppivelvollisuutta harkittaessa huomioidaan asiantuntijoiden lausunnot, päivähoidon henkilöstön sekä huoltajien näkemykset. Päätöksen
erityisestä tuesta ja pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee Sastamalassa kasvatusjohtaja. Erityisen tuen päätös ja päätös pidennetystä
oppivelvollisuudesta voidaan tehdä ennen esiopetuksen alkamista ilman sitä edeltävää tehostettua tukea ja pedagogista selvitystä, jos psykologisen
tai lääketieteellisen arvioin perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön
taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten.

Jos vaikeasti vammainen lapsi on ennen erityisen tuen päätöstä ollut päivähoidossa, on hänelle laadittu päivähoitolain vaatimusten mukaisesti
kuntoutussuunnitelma erityisen kasvatuksen ja tuen järjestämiseksi. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen saanut lapsi voi huoltajien niin
halutessa osallistua oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Tämä oikeus hänellä alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin hän täyttää
viisi vuotta. Tällöin lapsella laaditaan hojks. Oppivelvollisuuden aloittamista varten on syytä pitää siirtopalaverit, joilla varmistetaan tiedonsiirto ja tuen
jatkumo.

5.1.6 Toiminta-alueittain opiskelu

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain45. Myös muulla tavoin vammaisen tai
vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain46. Opetuksen
järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä47. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat
motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.

Opetuksen järjestäminen perustuu kokonaisvaltaisten tavoitteiden määrittelyyn, oppilasryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen edistämiseen sekä
toimivan ja motivoivan oppimisympäristön kehittämiseen. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja tavoitteena oppilaan koko
potentiaalin käyttöön saaminen. Koulupäivän eri toimintoja hyödynnetään oppimisessa. Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan kunkin toiminta-
alueen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa. Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä.

Toiminta-alueet voivat sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vahvuuksia jossakin yksittäisessä oppiaineessa.
Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden sisältöjä voidaan yhdistää. Toiminta-alueittain järjestettyyn opetukseen liittyy aina myös kuntouttavia
ja hoitavia elementtejä. Opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää oppilaan opettajien, muun
henkilöstön ja eri asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

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.

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.

Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on kontaktin muodostuminen oppilaan kanssa 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 luonteenomaisia tapoja kommunikoida. Oppilaalla tulee
olla 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 vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää sosiaalisissa 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 tulee sisältää aistien
stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita.
Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen oppimiseen.

Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön toimintaan sekä edistää omatoimisuutta ja
itsenäistymistä. Opetuksen tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan
viettoa käsitteleviä osaalueita. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja kommunikaation, sosiaalisten sekä
kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja harjoittelulle. Ne puolestaan vahvistavat päivittäisten taitojen hallintaa.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen yleiset tavoitteet, toiminta-alueisiin liittyvät tavoitteet ja
kuvataan tarkemmat tavoitteet, sisällöt ja menetelmät osa-alueittain.

45 Tuntijakoasetus 9 § 3 mom.
46 Perusopetuslaki 18 § 1 mom.
47 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

Sastamala

Toiminta-alueittain opiskelu

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisten tai vakavasti sairaan oppilaan
opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain.

Sastamalassa toiminta-alueittain opiskelevia oppilaita on erityisesti Muistolan koulun pienryhmissä. Oppilaiden yksilölliset tavoitteet kirjataan hojks:n.
Hojks:ssa on myös tietoa opetusmenetelmien, materiaalien ja opetusmenetelmien toimivuuden arvioinnista. Toiminta-alueittain opiskelevien
oppilaiden kohdalla tulee huomioida opetettavien asioiden merkitys ja hyöty, sekä oppimistehtävien sopivuus. Oppimiselle on annettava riittävästi
aikaa. Kertaaminen, toistaminen ja ylioppiminen, sekä eri ympäristöissä opiskelu auttavat toivotun lopputuloksen saavuttamisessa. Toiminta-alueittain
opiskelussa on tärkeää muistaa opetuksen monikanavaisuus ja konkreettisuus.

Kullakin vaikeavammaisella oppilaalla on oikeus itselleen soveltuvan kommunikointitavan käyttöön. Jokainen oppilas tarvitsee myös vahvistamista

Page 23 of 211Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

18.10.2017http://opspro.peda.net/sastamala/viewerprint.php3?DB=sastamalapops2011&printmod...



oppimalleen. Vaikeavammaiselle oppilaalle ei sanallinen kiitos ole välttämättä ensisijainen vahvistamisen muoto. Oppilaasta riippuen vahvistajina
voivat toimia pienet suupalat, kosketukset tai leikit. Ilon ja oppimisen riemun löytäminen on tärkeää jokaiselle oppilaalle. Vaikeavammaisen oppilaan
opinpolku ei saa jäädä sarjaksi toistuvia harjoitteita, joista jää helposti puuttumaan ihmiselle tyypillinen hauskuus ja nautinto.

Motoriset taidot

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.

Toiminta alueittain opiskelussa on käytössä erilaisia kuntouttavia menetelmiä, joista voi oppilasryhmän tarpeiden tai yksittäisen oppijan tavoitteiden
mukaisesti suunnitella toteutettavia kokonaisuuksia. Aivojumppaliikkeet helpottavat oppimista ja oppimisen perustaitojen kehittymistä. Oppilaalle
voidaan laatia yksilöllinen aivojumppa-suunnitelma. Sherborne-menetelmä on lapsen kokonaiskehitystä tukeva liikuntamenetelmä. Sen avulla lapset
oppivat solmimaan vuorovaikutussuhteita, tuntemaan oman kehonsa ja hallitsemaan sitä. Sensomotorisia harjoitusohjelmia voidaan laatia oppilaille
yliaktiivisten ja epätarkoituksenmukaisesti toimivien aistien kuntoutusmenetelmänä. Basaalistimulaatio on sekä terapeuttinen että pedagoginen
lähestymistapa, jossa henkilölle annetaan aistikokemuksia hänen kehityksensä kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi. Menetelmän tavoitteena on ohjata
oppilasta hahmottamaan kehoansa, sen osia ja niiden liikkeitä tarjottavien aistiärsykkeiden avulla. Motoriset rataharjoittelutilanteet voivat olla
päivittäin toistuvia oppilaalle yksilöllisesti suunniteltuja tai ryhmänä viikoittain toteutettavia harjoitteita. Mukana työskentelyssä voivat olla
fysioterapeutit ja toimintaterapeutit. Mahdollisuuksien mukaan voidaan myös osallistua lämminvesiallasuintiin muutamia kertoja vuodessa.

Kommunikaatiotaidot

Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on kontaktin muodostuminen oppilaan kanssa 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 luonteenomaisia tapoja kommunikoida. Oppilaalla tulee
olla 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.

Jokaiselle oppilaalle luodaan mahdollisuus kommunikoinnin harjoittamiseen ja vahvistamiseen hänelle sopivimman menetelmän avulla. Erilaiset
yksilölliset kommunikointikansiot ja -taulut tekevät tämän mahdolliseksi. Tukiviittomien harjoittelu ja esinekommunikaatio ovat monipuolisesti
käytössä. Erilaisilla viestipainikkeilla ja kommunikointilaitteilla oppilaan on myös mahdollisuus tuoda mielipiteensä ja halunsa esille.
Kommunikointimenetelmistä käytössä on yleisesti PECS, jonka tavoitteena on auttaa henkilöä tekemään lähiympäristössään vuorovaikutusaloitteita,
sekä tukea vuorovaikutuksellisen kommunikoinnin kehittymistä. Harjoittelussa käytetään paljon toiminnallisia tilanteita. Puheterapeuttien kanssa
tehtävä yhteistyö on merkittävää. KKK-harjoitusohjelman avulla harjoitetaan havaintojen tekemistä sekä vahvistetaan vuorovaikutus- ja
kommunikointitaitojen kehittymistä.

Sosiaaliset taidot

Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää sosiaalisissa 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.

Yhteistyöprojektit ja erilaiset teemat ystäväluokkien tai esimerkiksi kummiluokkien kanssa harjaannuttavat yhdessä toimimiseen ja tukevat
vuorovaikutuksessa olemisen oppimista. Myös Askeleittain-ohjelman toteutusta pyritään käymään läpi soveltuvin osin. Sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa olemista harjoitellaan myös sosiaalisten kuvatarinoiden avulla. Toivotunlaisia käyttäytymismalleja käydään läpi monipuolisesti
erilaisissa ympäristöissä liikkumalla.

Kognitiiviset taidot

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 tulee sisältää aistien
stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita.
Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen oppimiseen.

Kognitiivisten taitojen opettelua varten voidaan käyttää esimerkiksi Teacch-menetelmää. Teacch-menetelmä on yksilöllinen arviointi- ja
kuntoutusmenetelmä. Siinä opetusprosessi sisältää kolme osa-aluetta:
1. Lapsen taidot ja puutteet arvioidaan oppimisen eri osa-alueilla
2. Arvioinnin perusteella määritellään opetusmenetelmät sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet
3. Tavoitteet toteutetaan yksilöllisten opetusohjelmien ja harjoitusten avulla.

Multisensorinen menetelmä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, kun oppilaalle tarjotaan päivittäisissä kasvatustilanteissa aistielämyksiä ja
–kokemuksia. Aistituokioita voidaan järjestää erillisessä siihen tarkoitukseen varatussa tilassa. Muistolan koulussa käytössä on tällä hetkellä
valkoinen huone ja vesihuone porealtaineen. Oppilailla on mahdollisuus omien vahvuuksiensa mukaisesti osallistua avustajan tuella yleisopetuksen
ryhmien tai muiden pienryhmien toimintaan opettajien suunnittelemalla tavalla.

Päivittäiset taidot

Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön toimintaan sekä edistää omatoimisuutta ja
itsenäistymistä. Opetuksen tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan
viettoa käsitteleviä osaalueita. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja kommunikaation, sosiaalisten sekä
kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja harjoittelulle. Ne puolestaan vahvistavat päivittäisten taitojen hallintaa.

Arkielämän taitoja kuten pukemista ja riisumista, wc-toimintoja ja ruokailua harjoitellaan päivän aikana eri tilanteissa. Liikkumista ja asioimista
lähiympäristössä, kuten esimerkiksi kaupassa asioimista, kirjastossa käymistä ynnä muuta, harjoitellaan viikoittain. Itsestä huolehtiminen, siisteys ja
omatoimisuustaidot kuuluvat myös päivittäisten taitojen harjaannuttamisen osa-alueisiin.

5.2 Ohjauksellinen ja muu tuki
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5.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen
oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea49. Oppilas elää samanaikaisesti kodin ja koulun
vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän
oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa50. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää
ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä51. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä,
turvallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien
ja oppilaiden kanssa. Koulun on oltava yhteistyössä huoltajan kanssa niin, että hän voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja
koulunkäyntiä. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyö edellyttää koulun henkilöstön aktiivisuutta ja
aloitteellisuutta sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana on eri
osapuolien keskinäinen kunnioitus. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja
kulttuuritausta.

Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin
mahdollisuuksista ja huoltajan mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämiseen. Kodin ja koulun yhteistyössä seurataan oppilaan poissaoloja. Luvattomista poissaoloista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle52. Koulun
tulee antaa huoltajille tietoa oppilashuollon toiminnasta53 sekä kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytänteistä erilaisissa ongelma-,
onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle tulee antaa tietoa oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn,
tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Huoltajan kanssa tulee käydä läpi esimerkiksi huoltajan
yksilöidyn kirjallisen suostumuksen merkitys oppilasta koskevan asian käsittelyssä sekä yhteistyön merkitys oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen
tukemisessa54.

Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä ja luodaan pohja myös huoltajien keskinäiselle
vuorovaikutukselle. Erilaisia kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä
kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään parantamaan ja monipuolistamaan tiedon kulkua ja
yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä. Yhteistyö järjestetään siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan
koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan tukea. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajalle tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan
jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa55.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osuus laaditaan yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia
tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa56. Tällöin otetaan huomioon myös muiden kasvatuksen kannalta keskeisten toimijoiden osallistuminen
yhteistyöhön ja tiedonkulun sujuvuus.

Kodin kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken määritellään paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Toimintatapoja määriteltäessä otetaan huomioon kodin ja koulun yhteistyö koko kouluyhteisön tasolla, luokan tasolla sekä
yksittäistä oppilasta koskien. Opetussuunnitelmassa kuvataan myös huoltajien osallisuuteen sekä huoltajille tiedottamiseen liittyvät periaatteet,
oppilaiden osuus yhteistyössä sekä poissaolojen seurantaan ja luvattomista poissaoloista ilmoittamiseen liittyvät menettelytavat. Suunnitelman tulee
sisältää myös yhteistyön toteutumisen seurantaan ja arviointiin liittyvät menettelytavat sekä kuvaus menettelytavoista yhteistyöhön liittyvissä
ongelma- ja kurinpitotilanteissa.

48 Perusopetuslaki 3 § 3 mom.
49 Tuntijakoasetus 4 § 1 mom.
50 Perusopetuslaki 26 § 2 mom. (477/2003), Lastensuojelulaki (417/2007) 2 § 1 mom.
51 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003), Tuntijakoasetus 2, 3 ja 4 § ja Lastensuojelulaki 2
§ 2 mom.
52 Perusopetuslaki 26 § 2 mom. (477/2003)
53 Perusopetuslaki 31 a § 3 mom. (642 /2010), 3 § 3 mom. ja 26 § 2 mom., Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa
säätelevä valtioneuvoston asetus 4 § 2 mom., 9 ja 13 § ja Lastensuojelulaki
9 ja 12 §
54 Perusopetuslaki 31 a § 3 ja 4 mom., 40 §, 41 § 4 mom. (642/2010) ja 41 § 1, 2 ja 3 mom.
55 Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus 15 §
56 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)
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Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta,
ohjausta ja tukea. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa. Koulu tukee kotien
kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyö edellyttää koulun henkilöstön aktiivisuutta ja
aloitteellisuutta sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Koulun on oltava yhteistyössä
huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on
edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa.

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla koulukohtaisten kodin ja koulun yhteistyölle laadittujen suunnitelmien
mukaisesti. Opettaja ja vanhemmat voivat yhdessä neuvotella, miten yhteistyötä käytännössä tehdään ja miten tietoja vaihdetaan. Vanhempainillat,
juhlat, avoimien ovien päivät ja yhteiset retket ovat tästä esimerkkejä. Omalla luokalla yhteistyömuotoja voivat esimerkiksi olla vanhempien kokoukset
ja keskustelutilaisuudet, lapsen opiskelun tavoitteita ja arviointia koskevat keskustelut, luokkatoimikunta sekä luokan omat juhlat ja retket. Esimerkiki
kirjalliset tiedotteet, sähköpostiviestit, reissuvihkot ja puhelinkeskustelut ovat myös osa yhteistyötä.

Huoltajalle tulee antaa tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opetukseen liittyvästä arvioinnista, oppilashuollon toiminnasta ja
huoltajan mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.
Ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteiden tiedottamiskäytänteistä tulee tiedottaa huoltajille.
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Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä myös oppilashuoltotyössä. Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle
annetaan tietoa oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä.
Huoltajalle annetaan tietoa myös siitä, miten yksittäistä oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu.

Kodin ja koulun yhteistyössä seurataan myös oppilaan poissaoloja. Huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaoloista koululle ohjeiden mukaisesti ja
vastaavasti opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että oppilaan poissaoloja seurataan kuntakohtaisten ohjeiden mukaisesti ja niistä ilmoitetaan
viipymättä huoltajalle.

Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana on osapuolien keskinäinen kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset
tarpeet sekä perheiden kieli- ja kulttuuritausta. Kodin ja koulun yhteistyö on erityisen tärkeää silloin, kun koulunkäynnissä ilmenee ongelmia, ja
oppilas tarvitsee erityistä tukea ja ohjausta. Vaikeuksiin tulee puuttua riittävän ajoissa. Kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan myös ns. koulunkäynnin
nivelkohdissa, kuten esimerkiksi lapsen siirtyessä uuteen kouluun tai kun siirrytään alaluokilta yläkouluun.

Koulun ja kodin roolit tulee selkeyttää molemmille osapuolille. Joskus opettajilla ja vanhemmilla saattaa olla ristiriitaisia odotuksia lapsen kehitykseen
nähden. On tärkeää, että ne pystytään tunnistamaan ja niistä keskustellaan. Vanhemmat katsovat asioita oman lapsensa näkökulmasta, ja
ongelmatilanteissa siihen sisältyy usein myös voimakkaita huolen ja pelon aiheita. Opettajan tehtävänä on arvioida tilannetta kouluyhteisön ja
pedagogisen asiantuntemuksen näkökulmasta.

Lapsen koulunkäyntiin liittyvät asiat pyritään aina hoitamaan kodin ja koulun hyvänä yhteistyönä. Joskus yhteistyöhön voi kuitenkin sisältyä myös
ristiriitoja ja näkemyseroja. Aina ongelma ei ratkea yksittäisen opettajan toimin, vaan siihen tarvitaan koulunjohtajan, oppilashuoltoryhmän,
yhteistyötahojen tai muiden asiantuntijoiden apua.

5.2.2 Ohjauksen järjestäminen

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta57. Ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan onnistumista perusopetuksen
eri vaiheissa, vahvistaa opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja perusopetuksen
aikana ja sen jälkeen. Opintojen edetessä työelämään tutustumisen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelemisen merkitys kasvaa. Ohjauksella
vahvistetaan myös yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa ryhmissä ja ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä. Ohjauksen tehtävänä on
osaltaan estää oppilaiden syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa. Oppilaanohjauksen tehtävä sekä yleiset tavoitteet ja tavoitteet vuosiluokilla 1 – 2, 3 – 6
ja 7 – 9 täsmennetään luvussa 7.21.

Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, esiopetuksen tuottamat valmiudet huomioonottava ja toisen asteen opintoihin
ohjaava jatkumo. Ohjauksesta huolehtivat opettajat ja oppilaanohjaaja sekä muu henkilöstö, jotka toimivat yhteistyössä oppilaan koko
perusopetuksen ajan ja eri nivelvaiheissa.

Työelämään tutustumisen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueiden edustajien vierailut oppitunneilla,
työpaikkakäynnit, erilaiset yhteistyöprojektit, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työelämään tutustumisjaksot (TET) tai työpaikalla
tapahtuva opiskelu. Eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetukseen tulee sisällyttää ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat tiedot ja taidot
työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.

Oppilaalla ja huoltajalla tulee olla mahdollisuus saada tietoa perusopetuksen työtavoista, valinnanmahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan
oppimiselle, opinnoille ja tulevaisuudelle. On tärkeää, että huoltajalla on tarvittaessa mahdollisuus keskustella koulun edustajien kanssa oppilaan
opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä.

Ohjaus osana yleistä tukea

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja siten
ehkäistä ennalta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Opettajan tehtävänä on myös oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja
osallisuuden tukeminen. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Monipuolista palautetta
käytetään suunnitelmallisesti oppilaiden kannustamiseen ja ohjaamiseen.

Ohjaus tehostetun tuen aikana

Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta tehostettuun tukeen. Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista
arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen aikana saaman ohjauksen riittävyys ja kohdentuminen oppilaan tarpeita vastaavasti. Tehostetun tuen
alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan tarvittaessa myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Huomiota kiinnitetään
oppilaan opiskelutavoissa ja -taidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin sekä taitoja vahvistaviin ja opiskelumotivaatiota
lisääviin toimintatapoihin ja opiskelun sisältöihin. Ohjauksella vahvistetaan tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamusta ja ymmärrystä opiskelun
merkityksestä omalle tulevaisuudelle.

Ohjaus erityisen tuen aikana

Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana annetun ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä
oppilaan tarpeet yksilölliseen ja ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen jatkossa. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laadittavaan HOJKSiin
kirjataan myös ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksen avulla jatketaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä itseluottamuksen,
opiskelumotivaation ja työelämätuntemuksen vahvistamista. Päättövaiheen ohjauksessa on tärkeä tuoda esille oppilaalle soveltuvia jatko-
opintomahdollisuuksia ja selvittää oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen. Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja
huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon palveluista vastaavan henkilöstön ja oppilasta mahdollisesti avustavan muun henkilöstön
asiantuntemusta.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään ohjaustoiminnan tavoitteet, toimintatavat sekä yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken.
Lisäksi kuvataan, miten yhteistyö eri koulujen ja oppilaitosten, paikallisen työ- ja elinkeinoelämän sekä muiden, ohjauksen kannalta keskeisten
toimijoiden kanssa toteutetaan. Työelämään tutustumisen ja erityisesti TET -jakson tavoitteet, toimintatavat ja arviointi kuvataan. Lisäksi
opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten oppilas ja hänen huoltajansa saavat tietoa oppilaanohjaukseen kuuluvista seikoista ja miten koulu tekee
yhteistyötä ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä oppilaiden huoltajien kanssa.

57 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)
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Sastamalan kouluilla ohjaustoiminnan tavoitteena on tukea oppilaiden koulutyötä ja kasvua. Oppilaan ohjaamisen lähtökohtana on elinikäinen
oppiminen. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti keskeisiä elämäntaitoja. Ohjauksella vahvistetaan oppilaan itseluottamusta ja ymmärrystä
opiskelun merkityksestä omalle tulevaisuudelle.

Oppilaiden ohjaaminen on kaikkien koulussa työskentelevien yhteinen tehtävä. Luokanopettaja vastaa ohjauksen toteuttamisesta vuosiluokilla 0-6
yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Vuosiluokilla 7-9 ohjaussuunnitelmaa koordinoi opinto-ohjaaja. Lisäksi hän vastaa oppilaan koulutus- ja
uravalintojen ohjauksesta. Luokanohjaaja seuraa oppilaan koulutyöskentelyä ja huolehtii siihen liittyvistä käytännön asioista. Aineenopettaja opastaa
oman oppiaineensa opiskelussa ja oppimisessa.. Koulutuksen nivelvaiheet huomioidaan ohjauksessa erityisesti.

Yhteistyö ohjauspalveluissa

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta,
ohjausta ja tukea. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa. Koulu tukee kotien
kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana on osapuolien
keskinäinen kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheiden kieli- ja kulttuuritausta. Yhteistyö
edellyttää koulun henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta sekä keskustelua ja tiedottamista.

Usein oppilaan ohjauksessa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kesken. Sastamalassa on moniammatillisena yhteistyönä sovittu
lähetekäytännöistä, konsultointitavoista ja muista yhteistyömuodoista. Kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan myös ns. koulunkäynnin nivelkohdissa,
kuten esimerkiksi lapsen siirtyessä uuteen kouluun tai kun siirrytään alaluokilta yläkouluun, yläkoulusta toiselle asteelle. Nivelvaiheiden
tehostamiseen ja sen myötä tuen jatkumon varmistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Sastamalassa on yhteiset nivelvaihe- ja
tiedonsiirtokäytännöt. Huoltajalla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin luokanohjaajan ja oppilaanohjaajan kanssa erilaisista valinnoista,
erityisesti jatko-opintoihin liittyvistä valinnoista. Heille on selvitettävä tehtyjen ratkaisujen mahdolliset vaikutukset jatko-opintojen osalta, mm.
joustavan valinnan mahdollisuus.

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla koulukohtaisten kodin ja koulun yhteistyölle laadittujen suunnitelmien
mukaisesti. Luokanohjaajan yhteistyömuotoja kotien kanssa voivat olla vanhempien kokoukset ja keskustelutilaisuudet, lapsen opiskelun tavoitteita ja
arviointia koskevat keskustelut sekä luokan omat juhlat ja retket. Ohjaus korostuu vanhempainilloissa, seiskojen tutustumisleireillä,
oppilaitosvierailuilla, erilaisissa koulun tapahtumissa ja erityisesti koulun arjessa joka päivä. Kirjalliset tiedotteet, sähköpostiviestit, wilma, reissuvihkot
ja puhelinkeskustelut ovat myös osa yhteistyötä ja ohjausta. (Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 5.2.1.)

Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa
virikkeitä yrittäjyydestä. Tämän yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt,
eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö ja työelämään tutustuminen. Työelämään tutustumista kehitetään huomioimalla koulutuksessa ja
elinkeinoelämässä tapahtuvat muutokset.

Työelämään tutustuminen

Oppilaille pyritään antamaan monipuolinen kuva työelämästä ja yhteiskunnasta sekä edistämään koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten tasa-arvoa.
Työelämään tutustuminen aloitetaan jo alakoulussa tutustumalla lähiympäristössä eri ammatteihin ja koulutusaloihin. Vuosiluokilla 7-9 järjestetään
erillisiä pidempiä työhöntutustumisjaksoja. Työelämään tutustuminen toteutetaan luokilla 7, 8 ja 9 siten, että tutustuminen tukee jatko-opintojen ja
tulevaisuuden suunnittelua sekä itsetuntemuksen ja -arvioinnin kehittymistä. Oppilaiden omatoimisuutta ja itsenäisyyttä kehitetään pyrkimällä siihen,
että he hankkivat tutustumispaikkansa itse. Ennakkotehtävät, jakson aikana ja sen jälkeen tapahtuvat arvioinnit, raportit ja projektityöt auttavat
oppilasta hyödyntämään kokemuksiaan laajemmin. Kokemuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös muiden aineiden oppitunneilla.

Joustava perusopetus

Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on erityisesti
tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Samalla pyritään ehkäisemään toisen asteen koulutuksesta pois
jäämistä ja koulutuksen keskeyttämistä. Toimintamallin avulla kehitetään perusopetukseen yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset tarpeet huomioivia
toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja
työssäoppiminen. Toiminnassa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä. (Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 5.3.)

Ohjaus osana kolmiportaista tukea

Opetustyöhön sisältyy ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeen arviointi ja tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin
opetustilanteisiin. Tuki ja ohjaus rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja
huoltajan kanssa.

Oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.Oppilaan kanssa käydään keskusteluja henkilökohtaisesti ja
pienryhmissä opintojen aikana: tarvittaessa käydään kasvatuskeskusteluja, ohjauskeskusteluja valinta- tai ongelmatilanteissa, ristiriitatilanteissa
pyritään sopimuksiin. Kiva koulu- ja tukioppilastoiminta on aktiivista ja jokainen puuttuu kiusaamiseen. Oppilaskunta toimii ohjatusti nuorten tarpeista
ja kiinnostuksista lähtevää toimintaa järjestäen.

Ohjaus osana yleistä tukea

Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon palveluista
vastaavan henkilöstön ja oppilasta mahdollisesti avustavan muun henkilöstön asiantuntemusta.

Koulussa tuetaan oppilaiden persoonallista kasvua, kehitystä ja osallisuutta. Opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja oman
oppiaineiden opiskelussa sekä ehkäistä ennalta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Opettaja huomioi oppilaan yksilöllisiä taipumuksia
oppimistyylin ja -tekniikan suhteen, eriyttää aineensa oppisisältöjä ja tehtäviin käytettävää aikaa sekä käyttää erilasisia opetusmenetelmiä.

Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Monipuolista palautetta käytetään
suunnitelmallisesti oppilaiden kannustamiseen ja ohjaamiseen. Yleistä tukea oppilaanohjauksessa ovat mm. yksilöohjaus valinnoissa ja
ongelmatilanteiden selvittelyissä, läksyparkkiin tai kerhotoimintaan ohjaaminen, pienryhmäohjaus läksyjen lukemisen opettelussa, oman oppimistyylin
löytämisessä ja omien vahvuuksien tunnistamisessa sekä tet-ohjaus. Ohjausta on eriyttäminen luokkatilanteissa ja avustajan käyttö, monipuolisen
opetus- ja oppimateriaalin hyödyntäminen ja internetpalvelujen käytössä ohjaaminen. Edelleen yleistä tukea koulutus- ja uravalinnoissa ohjaamisessa
ovat jatko-opintovalinnoissa tukeminen ja ohjauskeskustelut, joustavan valinnan mahdollisuuksien selvittäminen, tutustumiskäynnit eri oppilaitoksissa,
teho-tet, ohjauspalvelujen käytössä opastaminen, tukeminen ja kannustaminen omien kiinnostusten, taipumusten ja toiveiden toteuttamisessa.
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Ohjaus tehostetun tuen aikana

Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen aikana saaman ohjauksen riittävyys ja
kohdentuminen oppilaan tarpeita vastaavasti. Oppimissuunnitelmaan kirjataan tarvittaessa myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja
toimenpiteet, kuten opiskelutavat ja -taidot tai tuen tarve yhteistyötilanteissa sekä taitoja vahvistavat ja opiskelumotivaatiota lisäävät toimintatavat ja
opiskelun sisällöt.

Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.
Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista ja
kasautumista.

Tehostetun tuen keinoja ovat osa-aikainen erityisopetus, opintojen yksilöllinen ohjaus ja joustavien opetusryhmien käyttö sekä kodin kanssa tehtävä
yhteistyö. Oppilaalla tulee olla mahdollisuuksia saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea myönteisen käsityksen
rakentamiseksi itsestään ja koulutyöstä. Tehostettua tukea on tukiopetus, oppilaan oppimistyylin ja –tekniikoitten hyödyntäminen, ohjauksen
eriyttäminen oppimateriaalin, oppiaineksen ja opiskeluun käytettävän ajan suhteen. Lisäksi erilaiset joustavat opetusjärjestelyt ja avustajan tuki,
koulutuskokeilut ja joustava perusopetus voivat olla osa ohjauksen tehostettua tukea.

Ohjaus erityisen tuen aikana

Osana pedagogista selvitystä arvioidaan tehostetun tuen aikana annetun ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet yksilölliseen ja
ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen jatkossa. Hojks:aan kirjataan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksen avulla vahvistetaan
oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitoja sekä itseluottamusta, opiskelumotivaatiota ja työelämätuntemusta. Päättövaiheen ohjauksessa tuodaan esille
oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia, järjestetään oppilaitosvierailuja ja koulutuskokeiluja sekä selvitetään oppilaan tarvitseman tuen
jatkuminen.

Oppilasta tuetaan valintatilanteissa ja annetaan tietoa monipuolisesti eri vaihtoehdoista sekä ohjataan itsenäiseen tiedonhankintaan ja
päätöksentekoon. Tavoitteena on löytää oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja nykyisiä ja tulevia valintoja ajatellen. Yhteistyössä
huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa etsitään kulloiseenkin tilanteeseen oppilaan kannalta parhaat ratkaisut ja tavat selviytyä erilaisista valinta- tai
ongelmatilanteista sekä kehittää selviytymiskeinoja tulevaisuudessakin.

Vastuut ja toimintatavat

Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa ja ohjauksessa.
Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. Opettaja ohjaa oppilaita tunnistamaan omat
voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja kehityshaasteensa. Huomiota kiinnitetään oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa
vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota
sekä oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.

Oppilaanohjauksen toimintatapoina on luokkaohjaus, pienryhmäohjaus sekä henkilökohtainen ohjaus. Henkilökohtaisen ohjauksen painopiste on
yläkoulussa 7. ja 9. luokalla. Seitsemännellä luokalla painopiste on opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä valmiuksissa sekä koulun sisäisissä asioissa.
Tällöin kartoitetaan jokaisen oppilaan mahdollinen tuen tarve ja ohjataan käyttämään tarvittavia tukitoimenpiteitä. Ohjaus on aikaa, huomiota ja
kunnioitusta oppilasta kohtaan.

Yhdeksännelle luokalle edetessä painopiste siirtyy jatko-opiskeluun ja laajempiin yhteiskunnallisiin sisältöihin. 9. luokalla ohjaus keskittyy
päättöluokan jälkeisten opintojen suunnitteluun. Oppilaat perehdytetään myös muihin ohjaus-, tieto- ja neuvontapalveluihin sekä internetin kautta
saatavaan informaatioon ja muihin verkkopalveluihin. Myös huoltajille tarjotaan tarvittaessa tilaisuuksia henkilökohtaiseen keskusteluun
luokanohjaajan ja/tai oppilaanohjaajan kanssa.

Pedagoginen arvio

Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion.Alakoulussa päävastuu pedagogisen arvion laatimisesta on
luokanopettajalla. Yläkoulussa pedagoginen arvio laaditaan opettajien yhteistyönä. Oppilaanohjaaja vastaa pedagogisen arvion kirjallisesta
laatimisesta. Arvion laatimisessa tulee huomioida oppilaan koulunkäynnin kokonaistilanne. Myös erityisopettaja tai muista asiantuntijoita osallistuu
tarvittaessa pedagogisen arvion laatimiseen. Koulun johtaja vastaa siitä, että pedagoginen arvio tulee käsitellyksi oppilashuoltoryhmässä.

Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Alakoulussa päävastuu oppimissuunnitelman laatimisesta on
luokanopettajalla. Yläkoulussa oppimissuunnitelma laaditaan opettajien yhteistyönä yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Sen kirjallinen
kokoamisvastuu on oppilaanohjaajalla. Oppimissuunnitelman laatimisessa tulee huomioida oppilaan koulunkäynnin kokonaistilanne. Erityisopettaja ja
muita asiantuntijoita osallistuu tarvittaessa oppimissuunnitelman laatimiseen. Koulun johtaja huolehtii oppimissuunnitelmien arkistoinnin
järjestämisestä.

Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys laaditaan moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä. Pedagogisen selvityksen kirjallinen kokoamisvastuu on
erityisopettajalla. Laadinnassa mukana ovat oppilasta opettavat opettajat ja muut tarvittavat asiantuntijat. Lähtökohtana pedagogisen selvityksen
teossa on selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Koulun johtaja vastaa siitä, että pedagoginen selvitys tulee
laadittua ja käsiteltyä oppilashuoltoryhmässä tai muussa moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Johtaja vastaa myös siitä, miten oppilasta ja
huoltajaa kuullaan erityisen tuen päätöstä tehtäessä. Koulun johtaja huolehtii pedagogisen selvityksen toimittamisesta kasvatusjohtajalle päätöksen
tekoa varten.

Hojks:n laatimiseen osallistuvat tapauskohtaisesti esimerkiksi luokanopettaja, aineenopettajat, luokanohjaaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja,
koulunkäyntiavustaja, rehtori, lääkäri. Suositeltavaa on, että myös oppilas osallistuu oman ikänsä edellyttämällä tavalla.

Poikkeustapauksessa näistä työnjaoista ja vastuu-alueista voidaan poiketa oppilashuoltoryhmän päätöksellä.

5.2.3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen
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Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset
tulkitsemis ja avustajapalvelut58. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja
mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Oppilas voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia
kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia symbolijärjestelmiä puutteellisten kommunikaatiotaitojensa vuoksi. Kielellisen vuorovaikutuksen mahdollisuus ja
tukeminen kaikkina koulupäivinä edistää oppilaan kehitystä, sosiaalista kasvua ja osallisuutta kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että sekä toiset
oppilaat että oppilaan kanssa toimivat aikuiset tuntevat oppilaan tavan kommunikoida. Oppilaan omien kommunikaatiotaitojen kehittäminen
mahdollistaa tasavertaisen vuorovaikutuksen muiden kanssa. Kieli on oppimisen keskeinen väline ja kielen kehittyminen vaikuttaa ajattelun ja
tunteiden kehitykseen sekä oppilaan identiteetin muotoutumiseen.

Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä kommunikoinnin tuen eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa eri asiantuntijoita. Lisäksi
suunnitellaan muutkin tukitoimet, kuten oppilaan sijoittuminen luokkatilassa, yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit ja oppilaan mahdollisesti tarvitsemat
apuvälineet. Tulkitsemisessa avustava henkilö voi tukea oppimistilanteissa yhtä tai useampaa oppilasta samanaikaisesti. Myös opettaja voi tukea
oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.

Avustajan antaman tuen tulee 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. Oppilaskohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista.
Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Avustaja tukee oppilasta oppimiseen ja
koulunkäyntiin sekä oppimista tukevaan kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaisesti ja osallistuu
tarvittaessa tuen suunnitteluun. Hän ohjaa oppilasta koulun päivittäisissä tilanteissa.

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu
arvioidaan oppilaan opettajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun
ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.

Tulkitseminen ja avustaminen osana yleistä tukea

Oppilas saattaa tarvita tulkitsemis- tai avustajapalveluita ilman, että hänellä on tarvetta muuhun tukeen. Etenkin avustajapalvelun tarve saattaa olla
myös lyhytaikainen.

Oikea-aikainen ja riittävä tulkitsemisapu ja mahdollisuus puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiokeinoihin tukee oppilaan oppimista ja ehkäisee
oppimisvaikeuksien syntymistä ja vaikeutumista. Avustajan antama tuki parantaa yksittäisen oppilaan tai opetusryhmän oppimisen ja koulunkäynnin
edellytyksiä. Sen avulla voidaan joskus ehkäistä kokonaan tehostetun tai erityisen tuen tarve.

Tulkitseminen ja avustaminen tehostetun tuen aikana

Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarve. Jos oppilas on saanut
tulkitsemis- ja avustajapalveluja yleisen tuen aikana, arvioidaan niiden riittävyys ja vaikutus. Tehostetun tuen alkaessa laadittavaan
oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsemat tulkitsemis- ja avustajapalvelut, niiden tavoitteet, järjestäminen ja seuranta. Tulkitsemis- ja
avustamispalveluiden tarve saattaa lisääntyä tai tuen muodot tarvitsevat uudelleen arviointia tehostetun tuen aikana. Tarvittavat muutokset kirjataan
oppimissuunnitelmaan.

Tulkitseminen ja avustaminen erityisen tuen aikana

Oppilaan tehostetun tuen aikana saamien tulkitsemis- ja avustajapalveluiden riittävyys ja vaikutus sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarve
jatkossa arvioidaan pedagogisessa selvityksessä. Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluista.59 Oppilaalle
laaditaan erityisen tuen päätöksen jälkeen HOJKS, jossa kuvataan oppilaalle järjestettävät tukipalvelut sekä henkilöt, jotka osallistuvat tukipalvelujen
järjestämiseen, heidän vastuualueensa ja tukipalvelujen
toteutumisen seuranta. Tulkitsemisen ja avustamisen määrä ja laatu määritellään yksilöllisesti yhdessä muiden tukitoimien kanssa. Erityisen tuen
aikana oppilas tarvitsee usein yksilöllisesti kohdennettuja tukipalveluja.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisen tavoitteet, toimintatavat, hallinnolliset käytänteet sekä yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden
kesken määritellään opetussuunnitelmassa.

58 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)
59 Perusopetuslaki 17 § 2 ja 3 mom. (642/2010)

Sastamala

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisen tavoitteet ja toimintatavat

Avustaja- ja tulkitsemispalveluja voidaan käyttää osana sekä yleistä, tehostettua että erityistä tukea. Avustajapalvelujen tarve voi vaihdella
lyhytaikaisesta pidempiaikaiseen tarpeeseen. Avustaja voi olla ryhmäkohtainen tai tarvittaessa henkilökohtainen. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden
tarve, määrä ja laatu arvioidaan opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön yhteistyönä, hyödyntäen huoltajien antamia tietoja ja mahdollisesti koulun
ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Koulukohtaisesti koulunjohtaja voi päättää avustajaresurssin suuntaamisesta ja järjestelyistä.
Henkilökohtaisesta avustajasta tekee päätöksen kasvatusjohtaja.

Avustaja- ja tulkitsemispalveluiden tarpeet kartoitetaan esimerkiksi pedagogisessa arviossa ja pedagogisessa selvityksessä. Käytännön järjestelyt
kirjataan tehostetun tuen vaiheessa oppimissuunnitelmaan ja erityisen tuen vaiheessa hojks:aan. Erityisen tuen osalta avustaja- ja tulkitsemispalvelut
määritellään erityisen tuen päätöksessä. Oppilashuoltoryhmä voi myös osaltaan huomioida oppilaan avustaja- ja tulkitsemistarpeita sekä ryhtyä
toimenpiteisiin käytännön järjestelyjä varten.

Opettajan tehtävä on suunnitella, opettaa sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Avustaja tukee oppilasta oppimiseen ja
koulunkäyntiin sekä koulunkäyntiä tukevaan kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeutin ohjeiden mukaisesti ja
osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun. Avustajan ja opettajan kiinteä yhteistyö ja toimiminen työparina on tärkeää oppilaan tarkoituksen
mukaiseksi tukemiseksi.

Koulunjohtajan tehtävä on organisoida opetusjärjestelyt siten, että avustajapalvelut saadaan tarkoituksen mukaisesti käyttöön. Esimerkiksi
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lukujärjestyksen suunnittelussa on tärkeää huomioida avustajien mahdollinen sijoittuminen opetusryhmiin.

5.2.4 Perusopetusta tukeva muu toiminta

Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa60.
Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan järjestämisestä ja laajuudesta. Edellä mainittua toimintaa voidaan tarvittaessa käyttää osana oppilaiden
suunnitelmallista tukea.

Koulun kerhotoiminta

Koulun kerhotoiminta on työsuunnitelmassa61 määriteltyä tavoitteellista toimintaa, joka tukee oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja
kehitystä. Toiminnalla lisätään oppilaiden osallisuutta, edistetään eettistä kasvua ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Monipuolinen koulun kerhotoiminta antaa
oppilaille mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin. Kerhotoiminnan avulla vahvistetaan kasvatukseen liittyvää kodin ja koulun
kumppanuutta ja yhteistyötä.

Kerhotoiminta tukee erilaisten harrastusten viriämistä. Sen tavoitteena on luovan toiminnan ja ajattelun taitojen kehittäminen, omaehtoisuuteen
kannustaminen sekä terveellisten elämäntapojen ja liikunnan lisääminen. Kerhotoiminnan tulee tarjota monipuolista, oppilasta arvostavaa toimintaa ja
tilaisuuksia myönteiseen, kehitystä rikastavaan vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilaiden kanssa.

Oppilas voi saada kerhotoiminnasta vahvistusta oppimismotivaatiolleen ja tukea kaikinpuoliseen hyvinvointiinsa. Kerhotyöskentely antaa
mahdollisuuden soveltaa ja syventää oppitunneilla opittua. Kerhotoimintaan osallistuminen voidaan myös suunnitella osaksi tehostettua tai erityistä
tukea. Kerhotoiminnan vapaaehtoisuus tulee säilyttää.

Kerhotoiminta antaa opettajalle mahdollisuuden oppilaidensa eri puolten parempaan tuntemiseen, mikä osaltaan edistää opettajan valmiutta ottaa
opetuksessaan huomioon oppilaiden vahvuudet ja tarpeet.

Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää myös aamu- ja iltapäivätoimintaa täydentävänä toimintana. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään
valtakunnallisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden pohjalta laaditun paikallisen suunnitelman mukaisesti.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjataan perusopetusta tukevan muun toiminnan tavoitteet, toimintatavat, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri
toimijoiden kesken sekä toiminnasta tiedottaminen.

60 Perusopetuslaki 47 §
61 Perusopetusasetus 9 §

Sastamala

Kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka
vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminta on lapselle vapaaehtoista.
Koulujen kerhotoimintaa kehitetään siten, että toiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa
mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Näin pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi
perusopetuksen.

Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan
järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista.

Kerhotoiminnan tavoitteet ovat:
- kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
- lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
- mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
- mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
- luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
- lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan
- mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen
- harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen.

Sastamalassa kerhotoiminta perustuu perusopetuksen arvopohjalle. Tärkeätä on oppilaan oman vastuullisuuden kehittyminen sekä myönteisistä
oppimiskokemuksista saatu hyöty muuhun koulutyöhön. Kerhot mahdollistavat oppilaan sosiaalisten taitojen kehittymisen. Oppilaalla on mahdollisuus
osallistua ikätovereidensa kanssa erilaisiin harrastuksiin. Kerhotoiminnan tulee tukea koulun kasvatustavoitteita.

Kerhoja suunniteltaessa tulee oppilaita ja heidän toiveitaan kuulla. Kuitenkin koulut päättävät itsenäisesti, tarjotaanko kerhotoimintaa. Myös kolmas
sektori ja vanhempainyhdistys voi järjestää kerhotoimintaa.

Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskunta toimii kaikissa Sastamalan kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaitoksissa. Koulutoiminnan sujuvuuden ja viihtyvyyden
kannalta on erityisen tärkeää, että koulun yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja noudatetaan. Kaikessa toiminnassa pyritään avoimeen ja
vuorovaikutteiseen yhteistyöhön ja eri osapuolien huomioonottamiseen. Koulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa tehdään yhteistyötä
mahdollisuuksien mukaan koulun kehittämistoiminnassa. Tällaista toimintaa ovat mm. erilaisten juhlien ja retkipäivien järjestäminen sekä koulun
sääntöjen muutokset. Jokaisen koulun demokraattiseen toimintakulttuuriin kuuluu vahvana osana koulun oppilaskuntatoiminta.
Oppilaskuntatoiminnalla pyritään vahvistamaan oppilaiden osallisuutta osana koulua ja ympäröivää yhteiskuntaa. Oppilaskuntatoiminnan avulla
koulun oppilailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa koulun toimintaan, saada kokemusta vastuun kantamisesta sekä harjoitella
päätöksentekotaitoja. Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja jokaiselta luokalta valitaan vähintään yksi edustaja edustamaan
luokkaansa oppilaskunnan edustajiston ja/tai hallituksen kokouksissa. Luokkaedustajista valitaan oppilaskunnan edustajisto ja/tai hallitus, joka toimii
valitun ohjaavan opettajan kanssa aktiivisesti. Oppilaskuntatoiminta on kiinteä osa koulun toimintaa, jota toteutetaan koulupäivän aikana.
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5.3 Joustavan perusopetuksen toiminta

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan
perusopetuksen toimintaa62.

Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Joustavan perusopetuksen
toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Opetus
järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja
neuvontapalveluita käyttäen.63

Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7-9 -luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille,
joita näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan ottaa myös erityistä tukea saava
oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan
kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena.64

Oppilas valitaan toimintaan oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan
perusteista ja valintamenettelystä. Otettaessa oppilaita toimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.65

Joustavan perusopetuksen toiminnan, josta käytetään jäljempänä ilmaisua joustava perusopetus, tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti
oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi tavoitteena on tukea oppilasta toisen asteen
koulutukseen siirtymisessä sekä antaa valmiudet selviytyä opiskelussa. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla vahvistetaan huoltajien ja
kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä.

Toiminta toteutetaan perusopetusta koskevien yleisten säädösten ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden ja sisältöjen
mukaisesti. Koulun toimintakulttuuria, toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään vastaamaan joustavaan perusopetukseen valittujen oppilaiden
yksilöllisiä tarpeita. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää oppilaan hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaan yhteistyöhön, oppilashuoltoon ja ohjaukseen.
Opetus järjestetään koulussa lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla sekä muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. Oppilasta varten asetetut
tavoitteet, oppimisympäristöt sekä tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne vastaavat perusopetuksen tavoitteita. Joustavassa
perusopetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä.

Toiminnassa korostuvat moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö, johon voivat osallistua mm. ammatilliset
oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat. Toiminnan suunnittelua ja organisointia varten voidaan muodostaa
ohjausryhmä.

Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös. Päätös valmistellaan moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Joustavan perusopetuksen oppilaalle
laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan
perusopetuksen järjestäminen koulussa ja muissa oppimisympäristöissä, moniammatillinen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neuvontapalvelut sekä
toiminnan seuranta. Joustavan perusopetuksen oppilas voi saada tarvitsemaansa yleistä tai tehostettua tukea. Mikäli oppilaalle on tehty päätös
erityisen tuen antamisesta, joustavan perusopetuksen toteuttaminen kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä
koskevassa suunnitelmassa. Jos joustavan perusopetuksen toiminta päättyy yksittäisen oppilaan kohdalla ennen perusopetuksen päättymistä,
tehdään siitä hallintopäätös.

Joustava perusopetus toteutetaan pienryhmämuotoisesti, mikä edellyttää yleensä oman opetusryhmän muodostamista. Opetusta voidaan antaa
myös osittain tai kokonaan muun ryhmän yhteydessä.

Muissa oppimisympäristöissä, kuten työpaikoilla, tapahtuva oppiminen on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Se suunnitellaan vastaamaan
opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelun tulee sisältää riittävästi opettajan antamaa vuorovaikutteista opetusta myös muissa
oppimisympäristöissä toteutettavien opetusjaksojen aikana. Oppilaalle annetaan näille jaksoille opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia
oppimistehtäviä. Suoriutuminen ja oppimistehtävät arvioidaan osana oppilaan arviointia. Koulun tulee sopia kirjallisesti opettajien ja työpaikalla tai
muualla koulun ulkopuolella opiskelua ohjaavien henkilöiden työnjaosta ja vastuista. Muissa oppimisympäristöissä toteutettavat opetusjaksot
suunnitellaan yhteisymmärryksessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta sekä oppimisen ja
koulunkäynnin tukea myös näiden jaksojen aikana. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikissa oppimisympäristöissä on huolehdittu
työturvallisuudesta ja varauduttu mahdollisten tapaturmien varalta. Opetuksen järjestäjän tulee perehdyttää joustavan perusopetuksen tehtävissä
toimivat henkilöt, koulun ulkopuoliset toimijat mukaan lukien, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin säädöksiin.

Opetuksen järjestäminen moniammatillisesti edellyttää, että opettajan lisäksi toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden
kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä henkilö tai henkilöitä.

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Opetussuunnitelmassa kuvataan joustavan perusopetuksen toiminnan keskeiset tavoitteet, järjestäminen ja toimintatavat sekä yhteistyö, vastuut ja
työnjako eri toimijoiden kesken. Opetussuunnitelman tulee sisältää joustavan perusopetuksen toiminnan oppilasvalinnan perusteet ja
valintamenettelyjen kuvaus.

62 Perusopetuslaki 5 § (1707/2009)
63 Perusopetusasetus 9 a § (1768/2009)
64 Perusopetusasetus 9 b § 1 mom. (1768/2009)
65 Perusopetusasetus 9 b § 2 mom. (1768/2009)

Sastamala

Joustavan perusopetuksen tavoitteet ja järjestäminen

Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on erityisesti
tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Samalla pyritään ehkäisemään toisen asteen koulutuksesta pois
jäämistä ja koulutuksen keskeyttämistä. Toimintamallin avulla kehitetään perusopetukseen yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset tarpeet huomioivia
toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja
työssäoppiminen. Toiminnassa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä.

Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja
kasvun tukea. Sastamalassa opetus järjestetään yleisopetuksessa tai tarpeen mukaan pienryhmässä koulussa, työpaikoilla ja muissa
oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Toiminnasta vastaa tiimi, johon kuuluu opettajan
(erityisopettajan ja/tai opinto-ohjaajan) lisäksi sosiaalityöntekijä ja/tai nuorisotyöntekijä. Hankkeessa kehitetään perusopetuksen 7—9 luokilla oleville
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nuorille oppilaan yksilöllisistä elämäntilanteista lähteviä opetusjärjestelyjä, toiminnallisia ja työpainotteisia opetus- ja työmuotoja sekä kohdennettuja
tuki- ja neuvontapalveluja. Oppilaan perheen kanssa tehtävällä työllä on keskeinen asema oppilaan kokonaistilanteen arvioinnissa ja sopivien
työmuotojen valinnassa.

Valintaperusteet joustavaan perusopetukseen ottamiseksi

Joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa perusopetuksen 7—9 vuosiluokkien oppilas. Poikkeuksellisesti joustavan perusopetuksen
toimintaan voidaan ottaa myös perusopetuslain 17 §:n 2 m momentissa säädettyä erityisopetusta saava oppilas, mikäli oppilas kykenee
noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun
mukaisena. Oppilas valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella.
Oppilashuoltoryhmä voi esittää oppilaalle ja hänen huoltajilleen joustavaan perusopetukseen siirtymistä. OHR päättää oppilasvalinnan perusteista ja
valintamenettelystä. Menettelyssä on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Oppimissuunnitelma, opetuksen järjestäminen ja yhteistyötahot

JOPO-oppilaalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jonka toteutumista seurataan jatkuvan arvioinnin periaatteella, ja
yhteistyössä oppilaan huoltajien, työpaikkojen ja muiden projektin sidosryhmien kanssa. Joustavassa perusopetuksessa opiskelu perustuu
toiminnalliseen oppimiseen. Lukuvuosi jakautuu lähiopetukseen, työssäoppimiseen sekä työpaikkakäynteihin, mahdollisesti myös leirikouluihin.
Oppilasasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. nuorisotoimen ja kouluterveydenhuollon kanssa. Arkinen yhteistyö ja yhteydenpito koulun ja kodin
kanssa on tiivistä.

Syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tukemiseksi kehitetään toimintamuotoja, joilla koulu pystyy nykyistä paremmin herättämään nuoren kiinnostuksen
koulunkäyntiin ja antamaan hänelle onnistumisen kokemuksia. Opiskelussa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mutta
opetusjärjestelyt ovat joustavia ja yksilöllisiä. Opiskelu tapahtuu lähiopiskeluna ja työpaikkaopiskeluna. Lähiopiskelujaksoilla opiskellaan koulun
tiloissa ja muissa oppimisympäristöissä (esimerkiksi opintokäynneillä). Jopo-ohjaajana voi toimia opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai aineenopettaja.

Lukujärjestys pyritään räätälöimään nuoren yksilöllisistä tarpeista lähtien. Oppilaalla on mahdollisuus painottaa taito- ja taideaineita tai teoreettisia
aineita jatko-opintomahdollisuuksistaan tinkimättä. Opetuksessa käytetään toiminnallisia ja nuoren omia vahvuuksia tukevia toimintamalleja. Myös
koulun ulkopuolella tapahtuvalla opetuksella ja siihen liitetyllä monipuolisella harrastustoiminnalla tuetaan nuoren kiinnittymistä takaisin
kouluelämään.

Työpaikkaopiskelu jakautuu neljään jaksoon, joista kaksi syys- ja kaksi kevätlukukaudella. Työpaikkaopiskelua on noin 60 työpäivää lukuvuodessa.
Työpaikkaopiskelujakson aikana oppilaat ovat työpaikalla kahtena päivänä ja koulussa kolmena päivänä viikossa. JOPO-ohjaaja auttaa työpaikkojen
hankkimisessa ja pitää yhteyttä ohjaajiin työpaikoilla. Työpaikkaopiskelujaksolla oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, oppii työelämän
pelisääntöjä, saa kokemusta eri aloilta ja samalla suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä työpaikkaansa ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa
liittyen. Jakson päätteeksi JOPO-opettaja/ohjaaja ja työpaikkaohjaaja käyvät yhteisen arviointikeskustelun ja oppilas saa työtodistuksen.

5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijas-ta perusopetuksen opiskeluhuollosta
nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen
järjestäjä1.

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 ensisijaisuus2.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää3. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosi-aalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää
toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä
oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon4. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa
keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa
tukeminen.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään
oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen
oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusteiden luvussa 75.

1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.
2 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989
3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom.
4 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.
5 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 §

5.4.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja
yhtenäinen kokonaisuus6. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja
edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa7. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huo-
lenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu
kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla8. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon
palvelut9. Näidenasiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne
ovat helposti saatavilla10. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa11.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon
palveluja12. 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.
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Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri
koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppi-lashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa
oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä
ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunni-telmallista arviointia13.

Oppilashuoltoryhmät14

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 vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.
Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen.
Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.

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 hy-vinvoinnin ja
turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittä-minen.

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 kuuluu15. Ryhmän 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.

6 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 1 mom.
7 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 4 mom. ja 18 § 1 mom.
8 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom.
9 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 3 mom.
10 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.
11 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § ja 17 §
12 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 § 1 ja 2 mom.
13 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 §
14 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 § 1 – 4 mom.
15 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013
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Oppilashuoltoryhmät14

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 vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.
Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen.
Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.

Sastamalassa ohjausryhmä on Perhepalveluverkoston ohjausryhmä. Siihen kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen,
nuorisopalveluiden, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon edustajat sekä Sastamalan koulutuskuntayhtymän edustaja. Ohjausryhmä on Sastamalan ja
Punkalaitumen yhteinen. Ohjausryhmää täydennetään tarvittaessa ja ohjausryhmä kuulee asiantuntijoita oppilashuoltoa suunnitellessaan ja
koordinoidessaan.

Sastamalassa oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmän edustajat nimeää osaltaan kasvatus- ja opetuslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta,
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Punkalaitumen kunta ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka
kutsuu ohjausryhmän koolle. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

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.

Sastamalan kouluissa koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa koulun rehtori tai apulaisjohtaja. Koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmän (KOR)
jäseninä toimivat opettajaedustajan lisäksi oppilashuoltohenkilöstöä, erityisopetuksen edustaja ja tarvittaessa oppilaanohjauksen edustaja. Ryhmään
kutsutaan tarvittaessa muita koulun henkilöstön edustajia ja lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita. Koulukohtaisen
oppilashuoltoryhmän (KOR) tehtävät ja toimintatavat määritellään koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa, joka tehdään Sastamalan
kaupungin koulujen yhteisenä ja joka kirjataan osaksi tätä perusopetuksen opetussuunnitelman lukua 5.4.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja
koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

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 15. Ryhmän 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.

14 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 § 1 – 4 mom.
15 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013

5.4.2 Yhteisöllinen oppilashuolto
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Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön
ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä16. Yhteisöllisten
toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja
toimijoiden kanssa.

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden
osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä17. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja
avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja
tarvittavan tuen järjestämistä.

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön18. 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 koulu-yhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä19. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilai-den
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille20.

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 tarkastuksissa21. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta
koskevat toimintatavat.

16 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom.
17 Perusopetuslaki 47a§ 1 mom. (1267/2013)
18 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)
19 Perusopetuslaki 29 § 4 ja 5 mom. (1267/2013)
20 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013)
21 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 16 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelutervey-denhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 §

Sastamala

Sastamalassa oppilaiden osallisuus tulee esiin erityisesti oppilaskuntatyössä, joka on organisoitua kaikilla perusopetuksen kouluilla. Huoltajien
osallisuus ja kuulluksi tuleminen varmistetaan muun muassa huoltajakeskusteluiden (ns. vanhempainvartit) sekä vanhempainiltojen kautta.

5.4.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa22. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut
määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon
toteuttamiseen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on
myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä
oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen23. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset
ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten
edellytystensä mukaisesti24. 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 läheisiä25. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta26.
Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen
oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut
asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että
kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:27

 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 sekä
 toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä
perusteella tietoja on luovutettu28.

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan
oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsitte-lystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin
tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä29.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin
potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen30.

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 toteut-tamiseksi31. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle
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oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot32. 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 luovuttami-selle olisikin edellä todettu lain tarkoittama
peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon
luovuttamiseen.

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 kannalta33. 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 pyynnöstä34.

22 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom.
23 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.
24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom.
25 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 1 ja 2 mom.
26 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom.
27 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 2 mom. ja 20 § 1, 3 ja 4 mom.
28 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 5 mom.
29 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom.
30 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista (812/2000)
31 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 2 mom.
32 Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013)
33 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 3 mom.
34 Perusopetuslaki 40 § 4 mom.(1288/2013)

5.4.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa35.
Oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun.
Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten vahvistamista36. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja
tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
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 osuus37,
 paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta38 sekä
 koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma39.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon
valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.

35 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)
36 Perusopetuslaki 47a § 1 ja 3 mom. (1267/2013)
37 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.
38 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)
39 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §

5.4.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta

Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään
opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaavat
linjaukset. Oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaaviin linjauksiin on tarkoituksenmukaista sisällyttää suunnitelmien perusrakenne ja osa suun-
nitelmiin sisältyvistä asioista, jolloin turvataan suunnitelmien riittävä yhdenmukaisuus kaikissa kouluissa. Yhteisiä osuuksia täsmennetään ja
täydennetään koulukohtaisesti.

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma40

Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen
oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.
Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman koulun yhteinen. Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja
tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa41.

Oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, lapset ja huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot
perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunnitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille.

Koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiat:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut42

Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden
yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituk-senmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä
olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitä ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota voidaan tarpeiden muuttuessa
tarkistaa.
Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun käytettävissä olevien resurssien kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen
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oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa otetaan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa
vaadittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arviossa hyödynnetään monipuolisesti lasten ja nuorten
terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan kouluyhtei-sön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet
sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä koulussa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myös oppilailta ja huoltajilta sekä
opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saatava tieto.

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista, joita ovat kouluterveydenhuolto- sekä
psykologi- ja kuraattoripalvelut. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan

 oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen to-teuttamisessa tarvittava yhteistyö sekä
 oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon

kehittämiseen ja seurantaan.

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat43

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee

 yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan

 koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt,
 yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä,
 yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa,
 yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa,
 yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä,
 järjestyssäännöt,
 poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen,
 tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus,
 tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen,
 koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet,
 suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä
 toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.

Seuraavassa määritellään kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisältö:

a. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä44

Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä otetaan huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että
oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulus-sa. Suunnitelmassa kuvataan:

 kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen,
 edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla,
 yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta,
 yhteistyö huoltajien kanssa,
 yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa,
 suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille sekä
 suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi.

b. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa

Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Kriisi-suunnitelma valmistellaan yhteistyössä
tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma45.
Suunnitelmassa kuvataan:

 kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa,
 johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa,
 sisäisen ja ulkoisen sekä koulun ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet,
 psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen,
 suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille,
 toimintavalmiuksien harjoittelu sekä
 suunnitelman arviointi ja päivittäminen.

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 46

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee

 yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimi-sen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä
yksilöllisen tuen toteuttamiseksi.

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan

 yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa,
 oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa,
 yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä,
 oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä,
 asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettely-tavat yksittäistä oppilasta koskevan asian

käsittelyssä,
 oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys sekä
 yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi.

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 47

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa ku-vataan oppilashuollon toimintatavat
oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi.

Suunnitelmassa kuvataan
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 oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, to-teuttamisessa ja arvioinnissa sekä
 yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen op-pilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 48

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista49.

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi50. 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 kos-kevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä
vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppi-lashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon
kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta51.

40 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §
41 Lastensuojelulaki 12 § 1 mom.
42 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta 7 (9)
43 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta
44 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 mom. (1267/2013)8 (9)
45 Pelastuslaki (379/2011) 15 § ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 ja 2 §
46 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta
47 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 3-kohta 9 (9)

Sastamala

Sastamalassa oppilashuoltosuunnitelma tehdään kaupungin perusopetuksen koulujen yhteisenä ja se kirjataan opetussuunnitelman yhteyteen lukuun
5.4.6 Sastamalan kaupungin koulujen oppilashuoltosuunnitelma. Kaupungin oppilashuoltosuunnitelman ja oppilashuollon opetussuunnitelmaosuuden
valmistelusta vastaa monialainen työryhmä, johon kuuluu jäseniä sekä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen että sosiaalitoimen ja
terveydenhuollon henkilöstöstä.
Työryhmän kutsuu koolle tarvittaessa perusopetuksen johtava rehtori. Oppilas- ja huoltajakuulemiset sekä oppilashuoltosuunnitelmasta tiedottaminen
järjestetään oppilaskuntatyössä ja vanhempainilloissa sekä Wilman kautta kussakin kaupungin koulussa.

Oppilashuoltosuunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma hyväksytään Sastamalan kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa . Sastamalassa
päävastuu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelusta on työryhmällä, jossa on edustajat varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta,
nuorisopalveluista sekä perhe- ja sosiaalipalveluista.

5.4.6 Sastamalan kaupungin koulujen oppilashuoltosuunnitelma

5.4.6.1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Oppilashuollon toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat

• edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
• siirtää painopistettä nykyistä enemmän yksilökeskeisestä työstä yhteisölliseen työhön
• siirtää painopistettä korjaavasta työstä ehkäisevään työhön
• vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmallisuutta ja toteuttamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä

Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan monialaisena
suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön
hyvinvoinnista on koulun henkilöstöllä ja se on kaikkien yhteisössä työskentelevien tehtävä.

Oppilashuollosta muodostetaan toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuolto järjestetään yhteisöllisenä oppilashuoltona ja yksilökohtaisena
oppilashuoltona.

Yhteys hyvinvointisuunnitelmaan

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on yksi Sastamalan kaupungin strategisista asiakirjoista. Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Sastamalassa päävastuu ohjelman valmistelusta
työryhmällä, jossa on edustajat varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, nuorisopalveluista sekä perhe- ja sosiaalipalveluista.

Suunnitelman sisällöstä on määrätty lastensuojelulain 12 §:ssä ja oppilas ja opiskelijahuoltolain 12 §:ssä.

Lastensuojelulaki 12 §:
• lasten ja nuorten kasvuolot sekä hyvinvoinnin tila
• ehkäisevät toimet ja palvelut
• lastensuojelun tarve ja resurssit
• lastensuojelun palvelujärjestelmä
• yhteistyö
• suunnitelma ohjelman toteuttamisesta ja seurannasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §
• opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet
• arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuolto- palveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta
• toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa ja oppilaiden varhaista tukea
• tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista

Kokonaistarve

Perusopetuksen johtava rehtori tekee yhteistyössä aluerehtoreiden kanssa vuosittain arvion koulujen oppilashuollon kokonaistarpeesta ja
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käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista seuraavaa lukuvuotta varten. Arviossa huomioidaan koulujen oppilasmäärän lisäksi tehostetun ja
erityisen tuen oppilaat sekä asuinalueen erityispiirteet. Arvion tukena käytetään myös muun muassa Terveyden ja hyvinvointilaitoksen joka toinen
vuosi tekemää kouluterveyskyselyä sekä vuosittain kouluilla tehtyä Hyvinvointiprofiilia ja huoltajille tehtyä asiakaskyselyä.

Arvio käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista

Sastamalassa oppilashuollon ohjausryhmä vastaa perusopetuksen koulujen koulukuraattori ja – psykologipalveluista. Sastamalan seudun sosiaali- ja
terveyspalvelut (Sotesi) vastaa puolestaan kouluterveydenhuollon palveluista.

Perusopetuksen johtava rehtori päättää koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden sijoittelusta lukuvuosittain neuvoteltuaan Kasvu ja
kulttuuriprosessin prosessinomistajan, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa päätetään
kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden sijoittelusta.

Oppilashuoltopalveluiden kehittämis- ja arviointityötä tehdään monialaisena yhteistyönä sekä koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä että
oppilashuollon ohjausryhmässä, joka Sastamalassa on nimeltään Perhepalveluverkoston ohjausryhmä.

Oppilashuoltopalveluita kohdennetaan yksittäisiin oppilaisiin ja kouluyhteisöön sekä yhteistyöhön liittyviin tehtäviin ja oppilashuollon kehittämiseen ja
seurantaan. Sastamalassa koulukuraattorit ja koulupsykologit suunnittelevat yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen
koulutuksesta vastaavien kanssa lukuvuosittain työjärjestyksen, jonka mukaan työskentelevät. Oppilashuoltoa kehitetään ja seurataan
pääsääntöisesti koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä (KOR), joiden tehtävään oppilashuollon kehittäminen kuuluu.

5.4.6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Oppilashuollon ohjausryhmä ja sen tehtävät

Oppilashuollon ohjausryhmä on monialainen oppilashuollon ohjausryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä,
ohjauksesta ja arvioinnista. Sastamalassa ohjausryhmä on Perhepalveluverkoston ohjausryhmä. Siihen kuuluvat varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuorisopalveluiden, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon edustajat sekä Sastamalan koulutuskuntayhtymän
edustaja. Ohjausryhmä on Sastamalan ja Punkalaitumen yhteinen. Toimintatavat määrittelee ohjausryhmä itse. Ohjausryhmää täydennetään
tarvittaessa ja ohjausryhmä kuulee asiantuntijoita oppilashuoltoa suunnitellessaan ja koordinoidessaan.

Oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmän edustajat nimeää osaltaan kasvatus- ja opetuslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta, Punkalaitumen kunta ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka kutsuu
ohjausryhmän koolle. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) ja sen tehtävät

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) vastaa yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja
kehittämisestä. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen, kuten terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin
varmistaminen ja esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäiseminen.

• koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa koulun johtaja
• koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään kuuluu opettajaedustajan lisäksi oppilashuoltohenkilöstöä, erityisopetuksen edustaja ja tarvittaessa
oppilaanohjauksen edustaja.
• ryhmään kutsutaan tarvittaessa muita koulun henkilöstön edustajia ja lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita.
• yhteistyökumppaneita ovat mm. nuoriso- ja vapaa-aikatoimen edustajat, etsivän nuorisotyön toimijat, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, nimetty
koulupoliisi, uskonnollisten yhdyskuntien edustajat sekä järjestöjen edustajat
• KOR kokoontuu säännöllisesti ryhmän määrittelemällä kokoontumistiheydellä, kuitenkin vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa
• yhteistyötä oppilaan ohjaukseen liittyvissä asioissa voidaan tarvittaessa tehdä ohjauksen suunnittelussa ja tiedottamisessa esim. toisen asteen
oppilaanohjauksen kanssa
• KOR käyttää laajoista terveystarkastuksista kouluterveydenhoitajan tekemää ja luokkakohtaisesti luokanopettajalle tai -ohjaajalle toimittamaa
yhteenvetoa arvioitaessa luokka- ja kouluyhteisön tilaa ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta. Yhteenveto ei saa sisältää nimiä.
• KOR suunnittelee, miten oppilaiden ja yhteisön hyvinvointiin liittyvien kyselyiden tulokset, kuten esim. laadunarvioinnin tulokset, oppilaiden
hyvinvointiprofiilista saadut tulokset, asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyt, laajennetun terveystarkastuksen yhteenveto sekä kouluterveyskyselyn (THL)
tulokset käsitellään koulussa.

Oppilashuollollinen yhteistyö nivelvaiheprosesseissa, oppilaan ohjauksessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa

Sastamalassa koulupolulla on monenlaisia nivelvaiheita: siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen, siirtyminen perusopetuksen alakoulun
neljännen vuosiluokan jälkeen joissain kouluissa toiseen alakouluun, siirtyminen alakoulusta yläkouluun ja siirtyminen yläkoulusta toisen asteen
opintoihin. Kaikissa nivelvaiheissa huoltajalle annetaan riittävästi tietoa nivelvaiheeseen liittyvistä prosesseista jo etukäteen ja sen aikana. Huoltajalle
tarjotaan mahdollisuutta olla osallisena lapsen koulunkäynnin järjestämiseen liittyvissä asioissa ja keskustella mahdollisista erityistarpeista
oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa.

Esiopetusvuoden aikana arvioidaan lapsen kouluvalmiutta yhteistyössä huoltajien ja erityisopettajan /erityislastentarhanopettajan kanssa. Huoltajille
annetaan tietoa kouluvalmiuden arviointiprosessista esiopetusvuoden alussa ja aikana. Arvioinnin ja havaintojen perusteella huoltajien kanssa
keskustellaan lapsen mahdollisesta ohjaamisesta tarvittavien palveluiden piiriin (esim. perheneuvola, koulupsykologi, toimintaterapeutti) tai koulun
aloituksessa tarvittavasta tuesta. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä ja sopiva koulun aloitus.

Nivelvaiheessa esiopetuksesta kouluun varmistetaan tarvittavan tiedon siirtyminen sovituilla menetelmillä ja lomakkeilla. Tiedonsiirrossa
hyödynnetään lapselle laadittua esiopetussuunnitelmaa ja sen mahdollisia liitteitä kuten Tiedon ja taidon portaita. Lomakkeet käydään huoltajan
kanssa läpi, ja vanhemmat voivat halutessaan täydentää lomaketta. Lomake siirtyy tulevan koulun laaja-alaiselle erityisopettajalle huoltajan
suostumuksella. Lisäksi tiedot ovat lapsen tulevan luokanopettajan ja rehtorin käytössä.
Jos lapselle on tehty esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostetun tuen vaiheessa tai esiopetuksen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS), nämä siirtyvät tulevan koulun laaja-alaisen erityisopettajan, luokanopettajan ja rehtorin käyttöön.

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman
opetuksen järjestäjän on salassapitosäädösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot
uudelle opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat tiedot.

Nivelvaiheessa oppilaan siirtyessä saman opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämässä opetuksessa alakoulusta toiseen
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alakouluun tai alakoulusta yläkouluun, varmistetaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirtyminen. Näissä nivelvaiheissa on
järjestettävä luokkatasoinen, moniammatillinen siirtopalaveri, jossa siirretään oppimisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot ja taataan tuen
jatkumo.

Erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle on järjestettävä oppilaskohtainen moniammatillinen siirtopalaveri, jossa on mukana huoltajat, lähettävän
koulun moniammatillinen edustus ja huoltajan kanssa sovittu, tarvittava vastaanottavan koulun moniammatillinen edustus. Näin varmistetaan riittävän
tiedon siirtyminen ja tuen jatkuminen. Tehostetun tuen piirissä olevalle oppilaalle on tarvittaessa järjestettävä oppilaskohtainen siirtopalaveri. Näiden
siirtopalaverien järjestämis- ja kutsumisvastuu on koulun johtajalla/rehtorilla.

Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajille tulee antaa tietoa ja tarvittaessa mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä
kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyö tulee järjestää siten, että
oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla voidaan tukea oppilaan onnistunutta siirtymistä toisen asteen opintoihin.

Salassa pidettäviä tietoja ei voida ilman oppilaan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, huoltajan
suostumusta antaa eteenpäin, kun oppilas siirtyy opiskelemaan toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen tai muuhun kuin perusopetuslain
mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Siirtymävaiheiden yhteistyössä pyritään koulujen edellytysten mukaan siihen, että rehtori tai koulunjohtaja kutsuu lukuvuosittain alakoulussa
yhteistyöalueen esiopetuksen edustajat sekä yläkoulussa oppilasalueen alakoulujen edustajat KOR:ään. Käsiteltäviä asioita ovat esi- ja
alkuopetuksen sekä ala- ja yläkoulun välisen yhteistyön rakenteiden ja toimintatapojen suunnittelu ja toteuttaminen.

Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastukset

Koulun terveydellisten olojen tarkastus ja työpaikkaselvitys tehdään kolmen vuoden välein (Terveydenhuoltolaki 16 §). Terveydenhuollon edustaja
organisoi tarkastuksen, jossa ovat tarvittaessa mukana ympäristöterveyspalvelun edustaja, rehtori, kouluterveydenhoitaja- ja/tai lääkäri,
työterveyshuollon edustaja, työsuojelun edustaja, koulukuraattori/koulun sosiaalityöntekijä, oppilasedustaja ja kiinteistönhoitaja.

Kouluilla huolehditaan säännöllisestä riskien ja vaarojen arvioinnista. Arvioinnissa hyödynnetään kouluterveyskyselyjen (THL) ja Hyvinvointiprofiilin
tuloksia kouluympäristön osalta. Tarkastuksen tulokset kirjataan muistioon ja rehtori ja/tai koulunjohtaja seuraa yhteistyössä tarkastusryhmän kanssa
sovittujen korjaus- ja muutostoimenpiteiden toteutumista.

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä

Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi sekä kouluterveydenhuolto tarjoavat kouluille erityisasiantuntemusta päihteistä, seksuaaliterveydestä, ravitsemustieteistä
ja liikunnasta.

Koulut käyttävät Kouluterveyskyselyn (THL) ja Hyvinvointiprofiilin tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, vanhempainilloissa
keskustelun pohjana, oppilashuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa.

Järjestyssäännöt

Sastamalan kouluilla on järjestyssäännöt, jotka löytyvät kunkin koulun vuosisuunnitelmasta. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on varmistaa
opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (POL 29 § 1 mom.) ja huolehtia siitä, että oppilas suorittaa tehtävänsä tunnollisesti
ja käyttäytyy asiallisesti (POL 35 § 2 mom.).

Järjestyssäännöillä edistetään
• koulun sisäistä järjestystä
• opiskelun esteetöntä sujumista sekä
• kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä
(POL 29 § 4 mom.)

Järjestyssäännöillä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä
• käytännön järjestelyistä
• asianmukaisesta käyttäytymisestä
• tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä
• koulun omaisuuden käsittelystä
• koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä
• oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella
(POL 29 § 5 mom.)

Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu
• opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan tai
• perusopetuslain tai siihen liittyvien säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen toimintaan (esim. koulun ulkopuolinen toiminta kuten retket,
leirikoulut ja kerhot)
(POL 29 § 6 mom.)

Järjestyssäännöt valmistellaan yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa. Myös koulun oppilaskuntaa tulee kuulla
valmistelutyössä.
(POL 3 § 3 mom, 47 a § 1 ja 3 mom.)

Koulukohtaiset järjestyssäännöt, jotka ovat osa opetussuunnitelman koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa, hyväksyy johtava rehtori osana
koulujen vuosisuunnitelmia. Sastamalan kouluilla koulukohtaiset järjestyssäännöt löytyvät koulujen vuosisuunnitelmasta.

Järjestyssäännöt eivät saa olla perusopetuslain tai minkään muun säädöksen (laki, asetus tms.) vastaisia, eikä niillä voida kaventaa oppilaan
perusoikeuksia.

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. (POL 26§) Huoltajalla
on velvollisuus ilmoittaa koululle oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian ensimmäisen poissaolopäivän aamuna. Opettajat kirjaavat poissaolot
Wilmaan. Opetusryhmästä vastuussa oleva luokanopettaja tai luokanvalvoja seuraa säännöllisesti oppilaiden poissaoloja.

Luvattomiin ja huolta herättäviin poissaoloihin puututaan heti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarvittavia toimenpiteitä suunnitellaan ja
toteutetaan koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Tarvittaessa kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä.
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Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

Koulutapaturma on perusopetuksen oppilaille koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton
tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, kerhossa tai
välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan.

Koulumatkalla tulee käyttää yleisesti liikennöitävää ja turvalliseksi katsottavaa kulkuväylää.

Tarkat toimintaohjeet tapaturman sattuessa löytyvät koulun turvallisuus- ja perehdytyskansiosta. Tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä oppilaan
huoltajalle.

Kouluilla huolehditaan henkilökunnan ensiapuvalmiuksista järjestämällä säännöllisesti tarvittavaa koulutusta.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

Kouluissa panostetaan terveiden elämäntapojen tukemiseen kaikessa koulutyössä. Lisäksi tehdään ehkäisevää päihdetyötä mm. terveystiedon
opetuksessa sekä yhteistyössä nuorisopalvelujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Myös kouluterveydenhuollossa panostetaan terveiden
elämäntapojen tukemiseen.

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan
vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää
syytä. (POL 29 § 2 mom.)

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty
esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. (POL 36 d § 1, katso myös 2 – 4 mom.)

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja
päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa
omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta
tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. (POL 36 e § 1)

Edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden
ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. (POL 36 f § 1)

Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetut kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Esineet ja aineet
tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos oppilaalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain
mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. (POL 36 g § 2)

Tupakointi on kielletty mm:
1. perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä lastensuojelulain (417/2007) tai
mielenterveyslain (1116/1990) nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla
2. perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla
ulkoalueilla
3. virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
4. sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
5. työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa, jollei jäljempänä toisin säädetä
6. ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa
tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.
(Tupakkalaki 12 §)

Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. (POL 32 § 4 mom.) Koulu vastaa tarvittavan valvonnan
järjestämisestä kuljetusoppilaille. Koulukohtaisesti määritellään turvallinen odotuspaikka ja koulupihan liikennejärjestelyt.

(liite Sastamalan koulukuljetusperiaatteet)

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen
lähtökohtana on oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on
osa kouluyhteisön toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon koulun kaikessa toiminnassa.

Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai
häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai
sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla oppilas, koulussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuolinen henkilö.

Kiusaamisella tarkoitetaan systemaattista, tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa.
Kiusaamiselle on ominaista kiusaajan ja kiusatun välinen voimasuhteiden epätasapaino. Tavallista on myös se, että kiusaaminen tapahtuu ryhmässä.
Häirintä voi näyttäytyä epäasiallisena kohteluna ja puheena, joka voi sisältää sukupuoleen liittyviä vihjailevia ilmeitä, eleitä tai kaksimielistä puhetta tai
ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena. Kiusaamisen ja häirinnän lisäksi kouluyhteisössä voi esiintyä myös muuta ei-toivottua tai aggressiivista ja
väkivaltaista käyttäytymistä. Väkivallalla tarkoitetaan tarkoituksellista itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdistettua fyysisen voiman
tai vallan käyttöä, uhkailua tai toteutettua. Sen seurauksena voi olla vamma, psyykkinen haitta tai kehitykseen liittyvä vaikeus. Kaikkiin näihin
tilanteisiin on puututtava.

Oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle tulee antaa myös tietoa väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän erilaisista ilmenemistavoista,
ennaltaehkäisystä ja kouluyhteisön toimintatavoista näissä tilanteissa sekä koulussa sovellettavista järjestysmääräyksistä.

Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä noudatetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, eri
oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita sekä muita paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia.
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Sastamalan kouluissa tulee turvallisuuskansion osana olla suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
Suunnitelmaan tulee nimetä henkilö(t), joka vastaa toimintaohjeiden toteutumisesta, seurannasta ja niihin liittyvästä kirjaamisesta. Suunnitelmaa
päivitetään lukuvuosittain. Yksikön johtajan tulee perehdyttää henkilöstö ja yhteistyötahot ohjeisiin ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Oppilaille ja
heidän huoltajilleen tulee antaa myös tietoa näiden erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä ja kouluyhteisön toimintatavoista näissä
tilanteissa sekä koulussa sovellettavista järjestysmääräyksistä.

Henkilökunnalla tulisi olla kyky tunnistaa ne tilanteet, joissa varhaisella puuttumisella voidaan ehkäistä väkivaltaa. Mikäli henkilön epäillään
suunnittelevan väkivallan tekoa, tulee asia saattaa nopeasti poliisin tietoon. Näistäkin yhteistyökäytännöistä on löydyttävä tiedot turvallisuuskansiosta.

Sastamalan kaikissa kouluissa on kiusaamisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen ohjelma, joko paikallisesti suunniteltu tai valtakunnallinen malli (KiVa-
koulu). Koulun toimintaa arvioitaessa tulee valvoa suunnitelman toteutumista ja noudattamista. Kouluissa kiinnitetään huomiota tunne-elämän taitojen
kehittämiseen tärkeänä osana ehkäisevää työtä.

Häirintää voi kouluissa tapahtua niin oppilaiden kesken tai opettajan ja oppilaan kesken. Kyse voi olla esimerkiksi varkaudet ja omaisuuden
tuhoaminen, puhelinhäirintä tai seksuaalinen häirintä. Oppilaitoksissa pitäisi käydä avointa ja asiallista keskustelua oppijoiden kanssa siitä, mitä
häiritsevä käyttäytyminen tarkoittaa ja kuinka voidaan ehkäistä väärinymmärryksiä ja väärinkäytöksiä.

Yksikön johtajan tulee huolehtia, että kiusaamiseen ja häirintään puututaan viipymättä asianmukaisin keinoin. Kun koulussa kohdataan tässä
käsiteltyjä ongelmia, oppilaan tukemisen, tarvittavan hoidon ja jälkiseurannan osalta noudatetaan oppilashuollon ja kriisisuunnitelman toimintaohjeita.
Yhteydenotto ja tiedottaminen niin kotiin kuin viranomaiselle ja yhteistyötahoille hoidetaan turvallisuuskansion viestintäohjeistuksen mukaisesti.

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa

Vaara- ja uhkatilanteiden ehkäisyä ja niihin varautumista koskevan suunnittelun perustana on lainsäädännön edellyttämä koulukohtainen vaarojen
arviointi ja riskien kartoitus. Keskeisimmät suunnitteluvelvoitteet tulevat pelastuslaista, työturvallisuuslaista ja koululainsäädännöstä. Kartoitus
tehdään yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun henkilöstön sekä muiden viranomaistahojen kanssa. Koulun työterveydellisten olojen selvitys
toteutetaan joka kolmas vuosi. Pelastussuunnitelmaa laadittaessa riskien arviointiin osallistuvat opetuksen järjestäjän lisäksi poliisi ja pelastustoimi.
Riskien arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota erilaisiin uhkiin samoin kuin koulun rakenteelliseen, toiminnalliseen ja henkiseen valmiuteen kohdata
niitä. Toimintaohjeet äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa kirjataan koulun kriisisuunnitelmaan. Suunnitelmien laadinnassa varmistetaan
yhteensopivuus koulun järjestyssääntöjen kanssa. Turvallisuusasiakirjojen ja –suunnitelmien ylläpitämisestä vastaa yksikön johtaja.

Koulun turvallisuuskansion laadinta

Kaikki koulun turvallisuusasiakirjat ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat kootaan koulun turvallisuuskansioon. Turvallisuuskansion säilytyksestä ja
käytöstä on laadittava selkeät ohjeet, jotta se on tarvittaessa helposti saatavilla. Turvallisuuskansio toimii samalla myös perehdytyskansiona, jossa on
kaikki toimintaohjeet. Kansion sisältö on joiltakin osin ei-julkista. Turvallisuuskansiossa tulee olla:
1. Yhteystiedot
2. Turvallisuusorganisaatio
3. Henkilöstön perehdyttämisasiakirja
4. Harjoitusten ja koulutustapahtumien järjestämissuunnitelma
5. Riskien arvioinnin tuloksena syntyvät asiakirjat
* riskien arviointi
* Atex-räjähdyssuojausasiakirja
* kemikaaliriskien arviointi
* käyttöturvatiedotteet
* koneiden vaatimustenmukaisuus- ja perehdytystodistus
6. Koulun työterveydellisten olojen selvitys
7. Pelastussuunnitelma
* ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset sekä ohjeet
* toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
* poistumis- ja suojautumismahdollisuudet
* sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
* turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen
* tarvittava materiaali (alkusammutus-, pelastus- ja
raivauskalusto,henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet
* suunnitelma tietojen saattamisesta asianosaisten tietoon
* riskejä lisäävät toiminnot (aamu- ja iltakäyttö)
8. Poliisin laatima pelastussuunnitelmaa täydentävä ohje (ei-julkinen)
9. Työsuojelun toimintaohjeet
10. Toimintaohjeet äkillisiä vaaratilanteita varten
11. Oppilashuollon suunnitelma ja sen sisältämä kriisisuunnitelma
* tärkeät puhelinnumerot kriisitilanteessa ja ohjeet kriisihälytysketjussa
* hätä- ja ensiapuohjeet
* konkreettisia selkeitä toimintamalleja erilaisiin kriisitilanteisiin
- kuolema-, itsemurha- ja väkivaltatilanne
- kriisitilanteiden jälkihoito ja tarvittavasta psykososiaalisesta tuesta huolehtiminen
- mielenterveysongelmat
* yhteistyö kriisitilanteissa viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa
* koulun johtamisjärjestelmän huomioiminen toimintamalleissa
* kriisitilanteiden viestintäsuunnitelma
* toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi
* toimintamallit kriisitilanteissa koulun ulkopuolella (retket, tet-harjoittelu ym.)
* koulukiusaamisen ehkäisysuunnitelma
* toimintasuunnitelma päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa
12. Viestintäsuunnitelma
13. Koulun järjestyssäännöt

Perehdyttäminen ja toimintavalmiuksien harjoittelu

Henkilöstön tulee ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja valvonnalla pyrkiä estämään hätä- ja onnettomuustilanteet. Onnettomuuksiin tai
turvallisuusuhkiin varautumista tuetaan perehdyttämällä oppilaat ja henkilökunta turvallisuussuunnitelmiin sekä valmentamalla heitä toimimaan oikein
uhka- ja vaaratilanteissa. Koko koulun yhteinen pelastautumisharjoittelu suoritetaan lukuvuosittain. Vähintään joka kolmas vuosi se toteutetaan
yhteistyössä asianosaisten viranomaisten kanssa. Poistumis- ja sisälle suojautumisen harjoittelu on välttämätön varautumisen keino myös muita
onnettomuustilanteita silmällä pitäen. Henkilöstölle järjestetään säännöllisin väliajoin ensiapukoulutusta. Perehdyttämisestä ja käytännön harjoittelun
järjestämisestä vastaa yksikön johtaja.
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Yhteistyö ja keskinäinen työn- ja vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa

Turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tavoitteiden toteuttamisesta käytännön vastuu on koulun toiminnasta vastaavalla rehtorille. Rehtorin
tehtävänä on välittää tieto turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista ja tarvittavista muutoksista opetuksen järjestäjälle tai muulle asianosaiselle
yhteistyötaholle.

Turvallisuusasiakirjojen laatimisesta ja tilojen turvallisuudesta vastaa yksikön johtaja yhteistyössä Tilakeskuksen henkilöstön sekä tarvittavien
viranomaisten kanssa. Kriisitilanteessa noudatetaan pelastus- ja kriisisuunnitelmassa kulloisenkin tilanteen mukaisesti määriteltyä työn- ja
vastuunjakoa. Siinä määritellään myös psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen, josta päävastuussa on koulun kriisiryhmä. Koulun
psykososiaalinen tuki ja jälkihoito tulee kytkeä kunnan järjestelmiin. Henkilökunnan jälkihoito järjestetään työterveyshoidon kautta.

Tiedottaminen

Äkillisissä kriisitilanteissa noudatetaan kriisisuunnitelmaan kirjattuja viestinnän periaatteita yksikön sisäisessä, koulun ja opetuksen järjestäjän
välisessä sekä ulkoisessa tiedottamisessa. Tiedottamisvastuut kouluissa tulee suunnitella ennakkoon siten, että tiedotustarpeen tullessa voidaan
tietoja antaa luotettavasti ja oikeilta tahoilta. Suunnittelussa on otettava huomioon sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen sekä ennakoiva,
tilannekohtainen ja jälkikäteinen tiedottaminen. Viestintä ja tiedottaminen on erotettava toisistaan. Tiedottamisvastuu on yleisesti ottaen rehtorilla, hän
on vastuussa siitä, mitä tietoja koulusta annetaan tiedotusvälineille. Yksityisyyden suojaa ei saa tiedottaessa loukata. Epäillystä rikoksesta
tiedottamisen oikeus on vain tutkinnanjohtajalla.

Turvallisuussuunnitelmien päivitys ja arviointi

Turvallisuuskansion sisältämät asiakirjat ja suunnitelmat tulee päivittää vuosittain lukuvuoden alkaessa. Pelastussuunnitelman tarkistamisessa on
mukana pelastustoimi ja poliisi. Päivittämisestä vastaa yksikön johtaja. Päivityksen yhteydessä arvioidaan sen ajanmukaisuus ja tehdään tarvittavat
muutokset. Päivityslistaus tulee toimittaa perusopetuksen Sastamalan perusopetuksen turvallisuusvastaavalle. Kokonaisuudessaan turvallisuuden
arvioinnin toteuttaminen osana oppilashuoltoa ohjeistetaan laatuasiakirjassa.

5.4.6.3 Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Oppilashuoltosuunnitelman tässä osuudessa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yksilökohtaisen oppilashuollon
järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi.

Monialaisen asiantuntijaryhmän (MAR) kokoaminen ja toimintatavat

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti tarkastelemaan yksittäisen oppilaan tai tietyn oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja
opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyviä asioita. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseniksi vain oppilaan, tai, ellei hänellä
ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella.

Monialaiseen asiantuntijaryhmään voi kuulua koulun johtaja, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, oppilaanohjaaja, luokanohjaaja/opettaja,
erityisopettaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen opettaja. Oppilaan, tai mikäli hänellä ei ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä,
huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan
läheisiä. (OHL 19§)

Toimintatavat

1. Huolen havaitsija keskustelee oppilaan kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajaan. Oppilas ohjataan tarvittavan tukipalvelun piiriin.
2. Asiantuntijaryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu.
Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
3. Se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella ensisijaisesti kuuluu, hankkii oppilaan ja/tai
huoltajan suostumuksen tai kirjallisen luvan.
4. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa asian käsittelyn oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen (liite, oppilashuoltokertomuslomake) ja vastaa siitä,
että se säilytetään lain vaatimalla tavalla oppilashuoltorekisterissä.

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa

Laaja terveystarkastus tehdään 1.lk:lla, 5.lk:lla ja 8. lk:lla. Tarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja koululääkäri ja siihen kutsutaan oppilaan lisäksi
myös hänen huoltajansa. Huoltajan kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisällytetään opettajan arvio oppilaan selviämisestä ja
hyvinvoinnista koulussa. Arviossa ovat terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
tarpeelliset tiedot. Tieto siirtyy Opetushallituksen ja THL:n yhteistyönä tehdyllä lomakkeella. Terveystarkastuksen jälkeen opettaja saa tarvittaessa
huoltajan tai oppilaan suostumuksella palautteen terveystarkastuksessa esiin nousseista asioista.

Terveydenhoitaja toimittaa luokkakohtaisen yhteenvedon luokanopettajalle tai -ohjaajalle laajoista terveystarkastuksista. Terveydenhoitajan tekemää
yhteenvetoa käytetään arvioitaessa luokka- ja kouluyhteisön tilaa ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta. Yhteenveto ei saa sisältää henkilötietoja.

Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa

Oppilaan tarvitseman lääkityksen sekä hoidon tukeminen koulussa sovitaan monialaisesti ja tapauskohtaisesti yhdessä huoltajien, oppilaan,
kouluterveydenhuollon, koulun henkilöstön ja hoitavan tahon kanssa suullisesti ja kirjallisesti. Lääkehoitoa tarvitsevalle oppilaalle laaditaan
lääkehoidon suunnitelma.

Kouluterveydenhuollolla on kokonaisvastuu oppilaan terveydenhuollosta.

Erityisruokavaliot
Terveydenhoitaja arvioi ja varmistaa erityisruokavalioiden jatkamisen tarpeellisuuden kunkin lukuvuoden alussa huoltajalta/oppilaalta ja arvioi
lääkärintodistuksen tarpeellisuuden ja on yhteydessä ruokapalveluun.

Erityisruokavalion oikeellisuus kartoitetaan terveystarkastuksissa ja aina tarvittaessa.
Erityisruokavaliot kartoitetaan erityisruokavalion ilmoituslomakkeella ja toteutetaan yhteistyössä ruokapalvelun kanssa.
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Yhteistyö koulun ulkopuolisten palveluiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Monialainen asiantuntijaryhmä (MAR) voi tarvittaessa oppilaan ja/tai huoltajan luvalla pyytää asian käsittelyyn mukaan Kasvatus- ja perheneuvolan,
nuorisopalveluiden, aamu- ja iltapäivätoiminnan, poliisin tai muiden oppilaan kanssa toimivien tahojen edustajia.

Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuoltotyötä järjestettäessä.

Oppilashuollon yhteistyöstä ja palveluiden järjestämisestä (yleisistä periaatteista, rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä
työnjaosta ja vastuista) on sovittu yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyö on määritelty palvelukuvausten muodossa.

Palvelukuvaukset sisältävät yhteystiedot ja toimintaohjeet lähettämiseen, konsultoimiseen ja eri yhteistyömuotoihin. Palvelukuvauksiin on liitetty myös
yhteistyön toteuttamiseen liittyvät materiaalit, kuten tarvittavat lomakkeet. Palvelukuvaukset päivitetään yhteistyössä ajantasaisesti ja ne ovat
oppilashuoltoa toteuttavan henkilöstön käytössä kasvatusprosessin intra-sivustolla.

Tässä mainittuja oppilashuollon yhteistyötahoja ovat sosiaalityö, lastensuojelu, kouluterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, koulupsykologi,
perheneuvola, puheterapia, toimintaterapia, nuorisopalvelut ja poliisi.

Tarvittaessa oppilashuoltotyöryhmän koordinoimana tehdään yhteistyötä ja luodaan tarvittavia yhteistyömuotoja myös muiden asiantuntijoiden ja
paikallisten tukiverkostojen kanssa.

Yhteistyön perustana voi olla yhteisöllinen tai yksilöllinen tarve. Yhteistyön avulla tarjotaan oppilaan tarvitsema tuki ja tuetaan oppilasta kehitykseen ja
mielenterveyteen liittyvissä vaikeuksissa. Yhteistyötä toteutetaan palvelukuvausten mukaisesti myös tilanteissa, joissa lapsen tai nuoren kasvu ja
kehitys voi kasvuympäristössä olevien tekijöiden vuoksi vaarantua. Samoin menetellään moniammatillisesti ja mahdollisimman varhain tilanteeseen
reagoiden, kun oppilaalla on tuen tarve elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa (esim. perheväkivalta, päihde- tai mielenterveysongelmat
perheessä).

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset ja ehkäisevä lastensuojelu toteutetaan oppilashuollon moniammatillisena yhteistyönä. Laajat
terveystarkastukset tehdään koulussa 1., 5. ja 8. luokalla. 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.

Yhteistyö tehostetun- ja erityisen tuen yhteydessä

Tehostettu ja erityinen tuki kuvataan tarkemmin opetussuunnitelman luvussa 4.

Tehostetun ja erityisen tuen aikana monialainen asiantuntijaryhmä (MAR) tekee yhteistyötä oppilaan, huoltajien ja oppilaan hyvinvoinnista
huolehtivien yhteistyötahojen kanssa tapauskohtaisesti.

Yhteistyö hoidollis-pedagogisessa tukiluokassa sekä sairaalaopetuksen yhteydessä

Hoidollis-pedagoginen tukiluokka

Sastamalassa toimii hoidollis-pedagoginen tukiluokka, jossa tarjotaan intensiivistä tukea erityisen vahvaa tukea tarvitseville oppilaille. Luokassa
toimivat tiiminä erityisluokanopettaja, ja mielenterveys-hoitaja sekä tarvittaessa koulunkäyntiavustaja. Hoitaja työskentelee sekä oppilaan että hänen
perheensä kanssa. Oppilasta hän tukee koulupäivän aikana ja toimii tiiviisti yhteistyössä vanhempien kanssa. Hoitaja kartoittaa vanhempien kanssa
perheen tilanteen, arvioi
tuen tarpeen ja ohjaa heidät tarvittaessa palveluiden piiriin. Tukiluokan maksimiryhmäkoko on 5-6 oppilasta. Tukiluokan tavoitteena on tarjota
intensiivistä tukea silloin, kun tavallinen
pienryhmäopetus ei riitä.

Tukiluokan toimintaa ohjaa moniammatillinen yhteistyöverkosto. Tukitiimi käsittelee luokan toimintaan liittyviä asioita, käsittelee uudet hakemukset
luokalle, konsultoi ja ohjaa työntekijöitä
oppilasasioissa. Tukitiimin kokoonpanossa ovat edustettuina tukiluokan henkilöstö, luokasta vastaava rehtori, koulupsykologi, erikoissairaanhoito
(psyk.poliklinikka), koulun sosiaalityö ja
opetushallinto. Tukitiimi kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Tukiluokka kuuluu sen koulun oppilashuollon palvelujen piiriin, missä tukiluokka toimii. Tukiluokalla on käytössä tukitiimin lisäksi kaikki koulun
oppilashuollon palvelut.

Sairaalakoulu

Sairaalakoulujakso on määräaikainen ja oppilaat pysyvät aina oman koulun oppilaina. Tiivis pedagoginen ja oppilashuollollinen yhteistyö oppilaan
oman koulun kanssa on edellytyksenä oppilaan onnistuneelle paluulle takaisin omaan kouluun osastojakson tai avohoidollisen nivel- tai tukijakson
jälkeen. Oppilashuollollista yhteistyötä tehdään oppilaan ja/tai hänen huoltajansa suostumuksella.

Yhteistyö joustavan perusopetuksen yhteydessä

Joustavan perusopetuksen oppilaat kuuluvat sen koulun oppilashuollon palvelujen piiriin, missä joustavaa perusopetusta annetaan. Joustavan
perusopetuksen oppilailla on käytössä kaikki koulun oppilashuollon palvelut.

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä

Oppilaalle, joka on erotettu määräajaksi tai jolta on evätty opetus jäljellä olevan oppitunnin tai työpäivä ajaksi, tulee opetuksen järjestäjän järjestää
tarvittava oppilashuolto. (POL 36 §) Oppilaalle ja huoltajalle tiedotetaan mahdollisimman pian mahdollisuudesta oppilashuoltopalveluihin.

5.4.6.4 Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja muiden kumppaneiden kanssa. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi
tuleminen tulee ottaa huomioon kaikessa yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Oppilaita osallistetaan oppilashuollon suunnittelussa ja toteutuksessa. Sastamalassa oppilasosallisuus toteutuu mm. oppilaskuntatyön kautta. 4., 5. ja
6. luokan oppilaille vuosittain toteutettava Hyvinvointiprofiili antaa myös tietoa koulun oppilashuoltotyöstä oppilasnäkökulmasta.
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Vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen kuuluvat yhteisölliseen oppilashuoltotoimintaan. Keinoja näiden
toteuttamiseen ovat vanhempain kuuleminen ja yhteistyö vanhempainyhdistysten ja –toimikuntien kanssa.

Opetuksen järjestäjä ja koulut tiedottavat kotisivuilla, Wilmassa, työsuunnitelmassa ja tiedotteissa yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon
periaatteista ja menettelytavoista. Huoltajille vuosittain teetetystä asiakaskyselyssä kartoitetaan huoltajien näkemyksiä oppilashuollon toimivuudesta.

5.4.6.5 Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Opetussuunnitelmaan on kirjattu oppilashuoltosuunnitelman toteuttamista koskevat kuvaukset. Opetuksen järjestäjä seuraa koulun
oppilashuoltosuunnitelman toteutumista .

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 .

Sastamalassa johtava rehtori yhteistyössä aluerehtoreiden kanssa seuraa koulujen oppilashuoltosuunnitelmien toteutumisen arviointia yhteistyössä
muiden oppilashuollosta vastuussa olevien ylimpien viranhaltijoiden kanssa.
Rehtori/koulunjohtaja vastaa koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arvioinnista yhdessä koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän
kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan koulun laadunarvioinnin yhteydessä lukuvuosittain.

6 luku Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

6.1 Viittomakieliset

Viittomakielinen on kuuro, huonokuuloinen tai kuuleva oppilas, jonka äidinkieli on suomalainen viittomakieli. Hän on oppinut viittomakielen
ensimmäisenä kielenään, ja se on hänen parhaiten hallitsemansa tai jokapäiväisessä elämässä eniten käyttämänsä kieli.

Viittomakielisten opetuksessa noudatetaan peruskoulun yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita soveltaen niitä viittomakieliseen kulttuuriin.
Opetuskielenä on suomalainen viittomakieli. Sen rinnalla opetuksessa käytetään suomea tai ruotsia luku- ja kirjoituskielenä.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteettiä sekä opettaa heitä arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan tasa-arvoisena
enemmistökielen ja -kulttuurin rinnalla. Oppilaan pitää pystyä tiedostamaan omat kielelliset ja kulttuuriset oikeutensa eri tilanteissa, jotta tasa-arvoinen
toiminta ja vuorovaikutus olisi mahdollista.

Tavoitteena on myös viittomakielisestä kulttuurista ja toimintatavoista poikkeavan äänimaailman ja kuulevien kulttuurin ja toimintatapojen
tiedostaminen ja oppiminen niin, että joustava toimiminen kahden tai useamman kulttuurin piirissä on mahdollista.

Koska suomalainen viittomakieli on vähemmistökieli ja oppilaiden mahdollisuudet sen omaksumiseen ennen kouluikää vaihtelevat suuresti,
opetuksessa pitää kiinnittää erityistä huomiota mahdollisimman rikkaan viittomakielisen oppimisympäristön luomiseen. Viittomakielestä ei ole
olemassa yleisesti käytössä olevaa kirjoitusjärjestelmää, joten henkilökohtaisen kielellisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Sen lisäksi
viittomakieliseen viestintään ja tiedonsaantiin hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia.

6.2 Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan näissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä
maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria.
Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja
kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi erityistavoitteita. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista
sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.

Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli
hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille tulee
mahdollisuuksien mukaan järjestää myös oppilaan oman äidinkielen opetusta.

Suomen tai ruotsin kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella tulee maahanmuuttajille antaa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla
tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan
kotoutumissuunnitelmaa.

Opetuksessa on otettava huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppimishistoria sekä kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä
yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. Huoltajat tutustutetaan suomalaiseen
koulujärjestelmään, koulun toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, arviointiin, opetusmenetelmiin sekä oppilaan oppimissuunnitelmaan.

Oppilaan ja hänen huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, kielistä ja kulttuureista hyödynnetään
opetuksessa.

Sastamala

Perusopetus voidaan järjestämistavaltaan jakaa kaikille oppilaille tarkoitettuun perusopetukseen, ohjaukseen ja tukitoimiin sekä kotouttavaan
maahanmuuttajaoppilaiden tarpeiden mukaiseen opetukseen, ohjaukseen ja tukeen.
Maahanmuuttajaoppilas ei ole erityisoppilas kielitaitonsa, koulu- tai kulttuuritaustansa perusteella. Nämä seikat tulee kuitenkin ottaa huomioon koulun
arjessa ja suunniteltaessa opetuksen sisältöjä. Mm. henkilökohtaisen oppimissuunnitelman arvioinnissa ja koetehtävissä. Muilta osin
maahanmuuttajaoppilas osallistuu perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn ja heitä koskevat samat käytännöt kuin muitakin
oppilaita.

Maahanmuuttajaoppilas opiskelee suomea toisena kielenä ja muita oppiaineita toisen kielen kautta, jolloin suomen kieli on samanaikaisesti sekä
oppimisen kohde että oppimisväline. Selviytyäkseen mahdollisimman hyvin suomen kielellä opiskelusta maahanmuuttajaoppilas tarvitsee opetusta
vieraankielen oppijan näkökulmasta: perusopetukseen valmistavaa opetusta, S2-opetusta sekä maahanmuuttajan äidinkielen opetusta. Valmistavaa
opetusta annetaan pääasiassa lähikoulussa kiertävän maahanmuuttajaopettajan ja lähikoulussa tehdyn suunnitelman pohjalta. Valmistavan
opetuksen pituus voi vaihdella yhdestä lukuvuodesta useampaan. Suomi toisena kielenä (S2)-opetus on perusopetuksen opetussuunnitelmaan
sisältyvää opetusta. S2 on tarkoitettu kaikille niille oppilaille, joiden kielitaito ei ole äidinkielen tasoinen kielen kaikilla osa-alueilla. S2-opetusta
järjestetään äidinkielen tunneilla eriytettynä, erillisinä S2-tunteina tai tukiopetuksena. Oppilaan todistuksessa S2-oppimäärä arvioidaan suomi
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äidinkielenä – oppimäärän sijasta.

Maahanmuuttajien äidinkieli on tarkoitettu esikoulua, peruskoulua ja lukiota käyville maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotka puhuvat opetuskieltä
äidinkielenään tai kotikielenään. Oman äidinkielen puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen tukee sekä lapsen että aikuisen vieraan kielen
oppimista. Oman äidinkielen ja suomen kielen opiskelu yhdessä mahdollistavat toiminnallisen kaksikielisyyden syntymisen.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi maahanmuuttajaoppilas ja hänen perheensä tarvitsevat riittävästi ohjausta ja tietoa koulujärjestelmästä,
perusopetuksen ja kouluyksikön tavoitteista, mutta eri näkökulmasta kuin suomalaiset oppilaat ja vanhemmat, joille koulumaailma on jo tuttu.

Maahanmuuttajien opetus on suunnitellaan yksilökohtaisesti kullekin maahanmuuttajaoppilaalle. Opetuksen järjestämisestä huolehtivat lähikoulun
rehtori, kiertävä maahanmuuttajaopettaja sekä se aineenopettaja/luokanopettaja, jonka luokkaan oppilas on tullut. Mahdollisuuksien mukaan on
käytetään myös erityisopettajan ja oppilaanohjaajan työpanosta. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, tarkoituksenmukaisen oppimateriaalin,
tukiopetuksen sekä oppilaan kodin kanssa tehtävän yhteistyön kautta luodaan maahanmuuttajaoppilaan koulutyöskentelyn malli.

Lasten ja nuorten kotouttamista edistävät toimenpiteet

JÄRJESTETTÄVÄT TOIMENPITEET
KENELLE TARKOITETTU
JÄRJESTÄMISESTÄ VASTAAVA TAHO

Esiopetus- / oma oppimissuunnitelma
6-vuotiaat esiopetuksessa olevat lapset
Päiväkoti tai koulu

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus
Perusopetuksessa oleva maahanmuuttajaoppilas
Perusopetus

Perusopetukseen valmistava opetus
6-17-vuotiaat lähikoulun perusopetusryhmässä
Perusopetuksen koulut ja maahanmuuttajaopettaja

Perehdytys koulujärjestelmään ja koulun toimintakulttuuriin
Maahanmuuttajaoppilas ja hänen vanhempansa
Perusopetuksen koulut, ulkomaalaistoimisto, vastaanottokeskus

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma
Perusopetuksessa oleva ja sen päättävä maahanmuuttajaoppilas
Oppilaan opettajat

Suomi toisena kielenä -opetus
Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat
Perusopetuksen koulu, maahanmuuttajaopettaja tai muu taho

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus
Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat
Maahanmuuttajaopettaja tai muu taho

Oman uskonnon opetus
Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat
Perusopetuksen koulu

Koulun oppilaskerhotyö ja muu koulun harrastustoiminta
Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat
Perusopetuksen koulu tai muu oppilaskerhotyöstä vastaava taho

7 luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet

Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista
rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä.

Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat
kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin.

Aihekokonaisuudet kuvataan tässä kohdassa, mutta ne toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen
edellyttämällä tavalla. Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet tulee sisällyttää yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin
tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa.

1. IHMISENÄ KASVAMINEN

Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan
kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja
suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan
• arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän
• tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle
• tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana
• toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä.
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KESKEISET SISÄLLÖT
• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä
• oikeudenmukaisuus, tasa-arvo
• esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta
• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen
• toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja.

2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-
identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja
kansainvälisyyteen.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä,
pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria
• ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana
ja kehittäjänä
• tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä
• ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisölle.

KESKEISET SISÄLLÖT
• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus
• muita kulttuureita ja monikulttuurisuus
• ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytyksiä
• kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa
• tapakulttuurien merkitys.

3. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO

Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen
ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää.
Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden viestintää
• kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa
• suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä
• tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti
• käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

KESKEISET SISÄLLÖT
• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa
• viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen ja monimediaalisuus
• median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen
• yhteistyö median kanssa
• lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus
• viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka.

4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista
ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee
tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea
oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden
näkökulmasta
• muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen
• osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä
• kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti
• toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia
• tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle.

KESKEISET SISÄLLÖT
• perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä työnjaosta
• demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa
• erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa
• verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi
• osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi
• yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä työelämään tutustuminen.

5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota
toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan
sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden
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• havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön
hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
• arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja
• edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla
• ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän
tulevaisuuden puolesta.

KESKEISET SISÄLLÖT
• ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä
• yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista
• ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa
• ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen elinkaari
• oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot
• toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta.

6. TURVALLISUUS JA LIIKENNE

Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia
ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa
toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi
• edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti
• toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti
• toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä
• vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen
• tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja.

KESKEISET SISÄLLÖT
• onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä
• työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus
• terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja
• väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa
• keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt
• muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet
• lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen
• turvallisuutta edistävät palvelut
• kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä.

7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen
suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen
kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä.
Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä
• käyttämään teknologiaa vastuullisesti
• käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin
• ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen.

KESKEISET SISÄLLÖT
• teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä
• teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämänalueilla eri aikakausina
• teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari
• tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö
• teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset
• tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia.

7.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty yksitoista eri oppimäärää, jotka ovat suomi, ruotsi, saame, romani ja
viittomakieli äidinkielenä, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille.
Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä kaksikielisille oppilaille tarkoitetut
äidinkielenomaiset oppimäärät. Lisäksi perusteiden liitteenä on Opetushallituksen suositus maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen opetuksen
perusteiksi.

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä seuraavassa taulukossa mainittuja oppimääriä sen mukaan
kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa ja oppilaan huoltaja valitsee. Taulukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetuskieltä (suomi, ruotsi tai
saame) tai muuta huoltajan ilmoittamaa kieltä.

Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu

Oppilaan
äidinkieli

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärä

yhteinen

Äidinkielen ja kirjallisuuden
oppimäärä

erillisrahoitettu

Toinen kotimainen
kieli

yhteinen

Toinen kotimainen
kieli

valinnainen
suomi suomi

äidinkielenä
ruotsi

ruotsi suomi
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ruotsi
äidinkielenä

saame saame äidinkielenä
ja suomi saamenkielisille

ruotsi

romani suomi
tai ruotsi
äidinkielenä

romani ruotsi tai suomi

viittomakieli viittomakieli äidinkielenä
ja suomi tai ruotsi
viittomakielisille

ruotsi tai suomi

muu äidinkieli muu oppilaan äidinkieli ja suomi tai ruotsi
toisena kielenä

ruotsi tai suomi

muu äidinkieli suomi tai ruotsi toisena kielenä tai suomi tai
ruotsi äidinkielenä

maahanmuuttaja-
oppilaan äidinkieli

ruotsi tai suomi

7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus

Suomi äidinkielenä

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee
perustua yhteisölliseen näkemykseen kielestä: yhteisön jäsenyys ja osallisuus tietoon syntyvät, kun oppii käyttämään kieltä yhteisön tavoin.
Opetuksen tulee perustua myös oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja kokemuksiin ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään,
lukemiseen ja kirjoittamiseen, joiden avulla oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan. Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti
vastuullinen viestijä sekä lukija, joka pääsee osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää maailmaa ja omaa ajattelua: oppilas saa keinoja todellisuuden
jäsentämiseen mutta myös mahdollisuuksia irrota siitä, rakentaa uusia maailmoja ja kytkeä asioita uusiin yhteyksiin.

Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa kieli- ja kirjallisuustieteestä sekä viestintätieteistä. Oppiaineen pohjalla
on laaja tekstikäsitys: tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia sekä näiden
tekstityyppien yhdistelmiä. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen
kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu ja vuorovaikutustaitoja.

Äidinkielen oppiminen kattaa laajasti kielen osa-alueet ja tehtävät. Opetuksen tulee kehittää tietoa kielestä ja kirjallisuudesta sekä
vuorovaikutustaitoja uusissa ja yhä vaativammissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa.

VUOSILUOKAT 1-2

Vuosiluokkien 1−2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa,
alkanutta kielen oppimista. Opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista
kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan
hyvin eri vaiheissa.

TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
• tottuu koulun vuorovaikutustilanteisiin
• oppii kuuntelemaan keskittyen
• oppii kysymään ja vastaamaan sekä kertomaan omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään
• kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisilmaisuaan.

Oppilaan luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät
Oppilas
• oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikat sekä niiden opettelussa tarpeellisia käsitteitä; hän oppii ymmärtämään harjoittelun sekä säännöllisen
lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen
• kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan, sekä viestintävalmiuksiaan tietoteknisessä oppimisympäristössä
• oppii tarkkailemaan itseään lukijana ja kirjoittajana
• oppii vähitellen omaa tekstiään kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia.

Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen rakentuu
Oppilas
• tutustuu kuunnellessaan ja lukiessaan kirjoitettuun kielimuotoon, hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia
ajatteluunsa ja ilmaisuunsa
• opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja
• tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja
• tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana, lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja
kuva.

KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
• suullista ja kirjallista ilmaisua erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa, pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluja
• keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista
• kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avulla, myös muihin taideaineisiin integroiden

Lukeminen ja kirjoittaminen
• lukemista ja kirjoittamista monipuolisesti päivittäin
• painettujen ja sähköisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen
• äänne-kirjain-vastaavuuden runsasta harjoittelua
• kirjoitetun kielen ja yleispuhekielen harjoittelua
• sanojen tunnistamista edeten lyhyistä sanoista kohti outoja, pitkiä sanoja; vähittäinen siirtyminen ääneen lukemisesta myös äänettömään
lukemiseen
• tekstin ymmärtämistä parantaviin strategioihin tutustumista ja niiden käyttöä
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• puheen purkamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoittamisen harjoittelua
• kirjainmuotojen piirtämistä, isojen ja pienten tekstauskirjainten sekä kirjoituskirjainten opettelua ja kirjainten yhdistämistä (kirjainmallit, numerot ja
välimerkit liitteenä)
• oikean kynäotteen ja tarkoituksenmukainen kirjoitusasennon, silmän ja käden koordinaation sekä myös tietokoneella kirjoittamisen opettelua
• oikeinkirjoitusta sana- ja lausetasolla: sanavälit ja sanan jakaminen eri riveille, isot alkukirjaimet tutuissa nimissä ja lauseiden alussa, lauseiden
lopetusmerkit ja niiden käyttö omissa teksteissä
• omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen
ilossa

Kirjallisuus ja kieli
• kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä opettajan luentaa kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse lukien
• kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen; kirjallisuuden käyttämistä virikkeenä luovassa
toiminnassa
• kirjallista keskustelua, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni; luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin
luettuun, kuultuun ja nähtyyn
• kirjaston käytön opettelua
• kielen ja sen muotojen ja merkitysten havainnointia

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
• on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät
seuraamaan kerrontaa
• osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana
vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä
• osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin.

Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän
• on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää
ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta
• on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä lukemastaan
• osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän osaa myös käyttää mielikuvitusta
kirjoittaessaan
• osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella
• osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta.

Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän
• etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös löytääkseen tietoa
• on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien
seuraamiseen käyttämiseen
• pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään ja
pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä
• on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä.

Sastamala

Koska vuosiluokat 1 - 2 muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, äidinkielen tavoitteet ja si-sällöt ovat pääosin yhteiset. Tärkein tavoite on
perustaitojen oppiminen ja niiden vahvistami-nen lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Vuosiluokka 1

Puhuminen ja kuunteleminen:
- kuuntelee toisia ja osallistuu keskusteluun
- toimii kuullun perusteella
- leikkiä ja draamaa

Lukeminen ja kirjoittaminen:
- lukee lauseita (äänne, kirjain, tavu, sana, lause)
- ymmärtää lukemansa
- kirjoittaa pienet ja isot tekstauskirjaimet
- aakkosjärjestys
- kirjoittaa itsenäisesti sanoja
- kirjoittaa lyhyen lauseen

Kirjallisuus:
- tutustuu monipuolisesti lastenkirjallisuuteen

Medialukutaito:
- oppii ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
- suoriutuu arkipäivän viestintätilanteissa epävarmasti
- tuntee kirjaimet ja osaa jakaa sanoja tavuihin
- lukee epävarmasti tuttuja sanoja ja lyhyitä lauseita
- kirjoittaa pienillä tekstauskirjaimilla epävarmasti
- osaa kirjoittaa tavuja
- etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa
- on lukenut lukutaitoaan vastaavia tekstejä ohjatusti

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
- toimii tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa ja pyrkii viestinnässään vastavuo-roisuuteen
- kertoo pienessä ryhmässä omia kokemuksiaan ja osallistuu yhdessä tehtäviin ilmaisuharjoi-tuksiin
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- erittelee sanoista tavut ja äänteet
- lukee melko sujuvasti: ei äänne äänteeltä etenemistä
- on kiinnostunut kirjallisesta itseilmaisusta ja kokeilee kirjoittamista eri tarkoituksiin
- kirjoittamisen motorinen suoritus on melko sujuvaa
- kirjoittaa helppoja sanoja lähes virheettömästi
- etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa
- on lukenut lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja

Vuosiluokka 2

Puhuminen ja kuunteleminen
-kuuntelee toisia ja osallistuu keskusteluun
- leikkiä ja draamaa
- osallistuu pieniin esiintymistilanteisiin

Lukeminen ja kirjoittaminen
- lukee sujuvasti helppoa tekstiä
- ymmärtää lukemansa
- kirjoittaa pienet ja isot kirjoituskirjaimet
- äng-äänne
- vierasperäiset kirjaimet
- aakkostaminen
- kirjoittaa itsenäisesti lauseen
- kirjoittaa helppoa tekstiä lähes virheettömästi
- kirjoittaa pienen kertomuksen

Kirjallisuus
- tutustuu monipuolisesti lastenkirjallisuuteen

Medialukutaito
- oppii ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
- suoriutuu arkipäivän viestintätilanteista epävarmasti
- ei ole halukas osallistumaan yhteisiin ilmaisuharjoituksiin
- osaa ohjatusti tarkastella sanojen tavuja ja äänteitä
- löytää lukemastaan keskeisiä asioita
- lukemisen perustekniikka vahvistumatta
- kirjoittaa motorisesti epävarmasti
- kirjoittaa oikein helppoja sanoja
- etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa
- on lukenut ainakin yhden lukutaitoaan vastaavan kirjan

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
- toimii tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa muiden kerrontaa ja pyrkii vastavuoroisuuteen
- haluaa keskusteluissa ilmaista oman mielipiteensä
- kertoo pienelle ryhmälle kokemuksistaan ja havainnoistaan niin, että kuulijat pystyvät seu-raamaan kerrontaa
- osallistuu luokan yhteisiin ilmaisuharjoituksiin
- tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielen merkityksestä ja muodosta: tavut, äänteet, riimittely, sanojen merkitys ja sanojen muodot
- lukemisessa perustekniikka on vahvistunut: osaa lukea tutut sanat ilman kirjain kirjaimelta ja tavu tavulta etenemistä, mutta osaa tarvittaessa
hyödyntää tätä tekniikkaa
- osaa tehdä lukemastaan päätelmiä
- tarkkailee lukiessaan, ymmärtääkö lukemaansa
- haluaa ilmaista itseään kirjallisesti
- kirjoittaa helppoja lauseita lähes virheettömästi
- alkaa käyttää lauseissa isoa alkukirjainta ja lopetusmerkkejä
- etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa: lukutaidon käyttämistä viihtymiseksi ja joskus myös tiedon löytämiseksi

VUOSILUOKAT 3 - 5

VUOSILUOKAT 3−5

Vuosiluokkien 3−5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äidinkielen perustaitojen oppiminen. Opetuksen tavoitteena on
sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Oppilasta ohjataan
kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä.

Kirjallisuuden lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella on näinä vuosina itseisarvoa, mutta niillä tuetaan myös oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen,
mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Oppilasta harjaannutetaan myös oman lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen.

TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
• oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja; hän rohkaistuu osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan
vastaanottajaa huomioon omassa viestinnässään
• oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat ja äänet ovat vuorovaikutuksessa
• kehittää omaa kerrontaansa ja kokonaisilmaisuaan.
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Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
• oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan itseään lukijana
• tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
• oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin ja tottuu pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan
elämäänsä ja ympäristöönsä
• opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
• oppii rakentamaan erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti
• kehittää taitoaan ilmaista itseään, hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy; hän tottuu arvioimaan omaa ilmaisuaan
• oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään viestinnän
välineitä.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee
Oppilas
• tutustuu oman maansa ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan keinoin
• lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa; hänen positiivinen
asenteensa lukemiseen säilyy
• kasvattaa kiinnostustaan kielen toimintaan; hän oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen perusasioita ja havaitsemaan ympäristössään
puhuttavat eri kielet ja antamaan niille arvon
• oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
• viestinnän perustekijöihin tutustumista, vuorovaikutuksen havainnointia
• kertomista ja selostamista, oman mielipiteen esittämistä, asiointia, kysymysten tekoa ja keskustelupuheenvuoroja sekä aktiivisen kuuntelun
opettelua
• ilmaisuharjoituksia

Tekstinymmärtäminen
• keskittyvän ja ymmärtävän kuuntelun harjoittelua
• silmäilevää, etsivää, sana- ja asiatarkkaa sekä päättelevää lukemista
• tekstien sisällön ja rakenteen ennustamista kuvien, otsikon ja aikaisempien lukukokemusten ja ennakkotietojen perusteella
• pääasioiden erottamista sivuaisoista, tiivistämistä, väliotsikointia, kysymysten esittämistä, muistiinpanojen tekemistä, päätelmien tekoa sekä luetun
ja kuullun arviointia
• ajatuskarttojen laatimista, tekstin ajatusten pohdintaa ja tekstien vertaamista

Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen
• tukisanalistan laatimista ja käyttöä, kontaktin ottamista yleisöön, esityksen jaksottamista ja havainnollistamista, äänenkäytön selkeyttämistä
• tutun asian selostaminen ja kuvailu, juonellinen kertomus, hankittujen tietojen koonti, mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen
• oman tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä
• palautteen vastaanottamista ja antamista
• otsikoinnin ja kappalejaon opettelua
• selkeän ja sujuvan käsialan opettelemista
• oikeinkirjoituksen perusasioita, yleiskielen käytön harjoittelua

Tiedonhallintataidot
• erilaisten tietokirjojen käyttöä
• erityyppisten tietotekstien avaamista
• kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista, kirjojen hakua ja varausta, yksinkertaisia tiedonhakuja tietoverkoista ja tiedonhaun vaiheita
ohjatusti

Kielen tehtävät ja rakenne
• sanojen merkitysten tarkastelua tekstiyhteydessä
• sanojen ryhmittelyä merkityksen ja taivutuksen perusteella
• taivutuksen tehtävä tekstilauseissa
• lauseet rakenteellisina ja toisiinsa liittyvinä yksikköinä
• puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien vertailua

Kirjallisuus ja muu kulttuuri
• luokan yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien sekä useiden valinnaisten kirjojen runsasta lukemista ja kuuntelemista sekä niiden
käsittelyä ja oman lukukokemuksen jakamista
• keskeisiä kirjallisuuden käsitteitä kuten juoni, pää- ja sivuhenkilö, tapahtuma-aika ja –-paikka, sekä niiden käyttöä
• kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
• rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa
käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa
• kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran
ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan
• osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan niitä; hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja
lukemaansa
• osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja viestintätilannetta koskevia päätelmiä
• pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
• on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
• osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
• tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
• on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä
• löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia
• erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen
• käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
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• osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen
• suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja mielikuvitukseen perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan
on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja laajeneva sanavarasto
• ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa käyttää tietoaan kronologisesti etenevää tekstiä
suunnitellessaan ja tuottaessaan; hän osaa käyttää teksteissään vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti
• osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala
• osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla
• hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja
on tottunut käyttämään myös muita välimerkkejä.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
• hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa
• on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja
merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin
• tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa
• hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin osaksi
• tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa ilmaisussaan
• on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin
• pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajentaa lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää
mielikuvitustaan
• on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon.

Sastamala

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

Oppilas
- lukee sujuvasti erilaisia omantasoisiaan lasten tieto- ja kertomustekstejä ja ymmärtää luke-mansa
- kirjoittaa tekstin kirjoituskirjaimilla lähes virheettömästi
- osaa ilmaista mielipiteensä selkeästi
- osaa esiintyä eläytyen

Keskeiset sisällöt:

Vuorovaikutustaidot
- oppilas opettelee puhumaan omalla vuorollaan, ilmaisemaan mielipiteensä ja kuuntelemaan toisten mielipiteitä
- parityöskentelyn vahvistaminen
- esiintymistaitojen harjoittelu yksin ja ryhmässä
- esiintymisrohkeuden ylläpito

Tekstinymmärtäminen
- harjoitellaan ja varmennetaan sujuvaa lukutaitoa ja kehitetään luetun ymmärtämistä
- ajatuskarttojen laadintaa tutuista asioista
- oman oppikirjan tekstien ymmärtämisen harjoittelua
- kysymysten tekemistä tekstin pohjalta

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
- tutuista asioista kirjoittaminen
- sadunomaiset tarinat
- viesti, kirje, päiväkirja, runo
- juonellinen kertomus kuvien tai ajatuskartan avulla
- oikeinkirjoituksen perusasioiden harjoittaminen
- selkeän ja sujuvan käsialan harjoittaminen: tekstaus ja sidosteinen peruskäsiala
- omien kokemusten kertomista
- osaa kertoa lukemastaan

Tiedonhallintataidot
- aakkostaminen ja sisällysluetteloon tutustuminen
- tutustuminen kirjastoon
- oma oppikirja tietokirjana
- tutustumista kuvatietokirjoihin ja lastentietokirjoihin
- tiedonhaku kirjoista

Kieli, kirjallisuus ja muu kulttuuri
- lukuharrastuksen vahvistuminen
- omalle ikätasolle sopivien kirjojen lukeminen
- lasten- ja nuortenkirjallisuus, lasten tietokirjallisuus, kertomukset, sadut, runot, lorut
- omien lukutottumusten ja lukukokemusten arviointia
- sanojen luokittelu
- sanaluokkiin tutustuminen (substantiivi, adjektiivi, verbi)
- yleis- ja erisnimet
- yksikkö ja monikko
- persoonapronominit
- vokaalit ja konsonantit
- diftongi
- kirjakielen ja puhekielen erottaminen
- opetellaan kirjoittamaan kirjakielisesti
- vuorosanaviivan käyttö vuoropuheluissa
- synonyymit, vastakohdat
- lauseiden tunnistaminen ja tuottaminen
- lausetyypit: toteamuslause, kysymyslause, käskylause
- isot ja pienet alkukirjaimet, lauseiden lopetusmerkit, pilkku luettelossa, yleisnimen ja eris-nimen sekä perusyhdyssanojen erottaminen,
vierasperäisten kirjainten kirjoittaminen
- kirjallisuuden termeistä painottuvat aihe, juoni, henkilöt
- tarkastelun kohteena radio- ja TV-ohjelmat
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Eheyttäminen ja ainekokonaisuudet oppiaineessa

Ihmisenä kasvaminen
- oppilas oppii toimimaan yhteisön jäsenenä tekemällä ryhmätöitä
- oppilas saa esteettisiä kokemuksia kirjallisuuden avulla

Viestintä ja mediataito
- oppilas oppii ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
- ilmaisee itseään epävarmasti
- osallistuu yhteisiin ilmaisuharjoituksiin
- löytää joitakin pääasioita ikäkaudelleen tarkoitetuista teksteistä
- osaa lukea, vaikkakin vielä hitaasti
- ymmärtää pääosin lukemansa
- kirjoittaa rakenteeltaan helppoja sanoja oikein
- osaa aloittaa lauseen isolla alkukirjaimella ja päättää sen pisteeseen
- kirjoittaa omia tekstejä epävarmasti
- kirjoittaa kirjoituskirjaimilla epävarmasti
- tietää että sanoja voidaan luokitella eri tavoin
- on lukenut tekstejä ja kirjoja valintansa mukaan

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
- ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti
- muodostaa omia mielipiteitään ja pyrkii perustelemaan niitä
- osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin
- löytää pääasiat ikäkaudelleen sopivista teksteistä
- on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
- osaa muodostaa lukemastaan mielipiteen
- käyttää lukutaitoaan hyödyksi ja huviksi
- kirjoittaa säännöllisesti eri tarkoituksiin
- kehittää omaa henkilökohtaista käsialaansa
- hallitsee melko varmasti sanatasoisen oikeinkirjoituksen
- hallitsee ison ja pienen kirjoituskirjaimen käyttötavat ja osaa käyttää lopetusmerkkejä
- osaa etsiä ja luokitella sanoja

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

Oppilas
- varmentaa lukutaitoaan ja kehittyy luetun ymmärtämisessä
- tutustuu monipuolisesti kirjallisuuteen ja oppii valitsemaan luettavaa eri tarkoituksiin
- hallitsee sanaluokkia
- kirjoittaa juonellisen tekstin
- oppii perustelemaan mielipiteitään

Keskeiset sisällöt

Vuorovaikutustaidot
- puhe- ja keskustelutaitojen kehittäminen
- pienen esitelmän laatiminen ja pitäminen
- esityksen jaksottaminen ja havainnollistaminen
- vuorosanojen keksiminen ja esittäminen
- lausunta
- kerronta
- perusteleminen
- keskusteluharjoituksia
- ilmaisuharjoituksia
- puhuminen ja äänenkäyttö
- ilmeet, eleet ja liikkeet
- ryhmätyöskentelyharjoituksia

Tekstinymmärtäminen
- lukuharrastukseen kasvattaminen, sujuvan lukutaidon varmentaminen ja luetun ymmärtämi-sen kehittäminen
- osaa monipuolisesti kertoa lukemastaan: juonen kertominen ja sisällön erittely
- lukee monenlaista kirjallisuutta
- kirjasarjoihin tutustumista
- oman lukemisen valitsemista
- pääasioiden etsimistä omien oppikirjojen teksteistä ja väliotsikointia
- ajatuskarttoja helposta oman oppikirjan tasoisesta tekstistä
- tekstin sisällön ennakointia

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
- mielikirjojen esittelyä
- oman tekstin suunnittelun harjoittelemista
- kertomusten, ilmoitusten, uutisten, runojen ja kirjeiden kirjoittamista
- otsikointi ja ajatuskartta
- tutustuminen kappalejakoon
- aloitus, juoni ja lopetus
- käsialaharjoituksia: kirjoituskirjaimilla kirjoittamista
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- tekstin kirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmalla
- pilkku selvissä tapauksissa (lähinnä ennen seuraavia: että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, jo-ka)

Tiedonhallintataidot
- kirjastovierailut / kirjastoauto: kirjaston käyttö ja tiedonhaku
- tutustutaan kirjojen ryhmittelyyn kirjastossa / kirjaston verkkosivuilla
- asioiden etsimistä tietokirjoista
- Internetin käytön perusasioiden opettelua

Kieli, kirjallisuus ja muu kulttuuri
- luetaan monenlaista kirjallisuutta
- tutustutaan: sadut, runot, lasten- ja nuortenkirjallisuus, lehdet, sarjakuvat, tietokirjallisuus
- kirjallisuuden termeistä painottuvat juoni, henkilöt, tapahtuma-aika ja tapahtumapaikka
- omien lukutottumusten ja kokemusten arviointia
- osaa monipuolisesti kertoa lukemastaan ja eritellä luetun sisältöä
- virkkeen lopetusmerkit
- pilkku pää- ja sivulauseen välissä
- yhdyssanat ja yhdysmerkki
- päiväyksen kirjoittaminen
- synonyymit
- vastakohdat
- substantiivit
- adjektiivit ja niiden vertailumuodot
- pronominit
- partikkelit
- numeraalit: numeroiden merkitseminen ja kirjoittaminen
- verbit: myönteinen ja kielteinen muoto, persoonataivutus, menneen ja nykyhetken ilmaise-minen verbeillä
- yksinäislause ja yhdyslause
- perusmuodon käsite
- lainausmerkkien käyttö vuorosanoissa
- pilkku selvissä tapauksissa (lähinnä ennen seuraavia: että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, jo-ka)
- kappalejako

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet oppiaineessa

Ihmisenä kasvaminen
- oppilas oppii toimimaan yhteisön jäsenenä tekemällä ryhmätöitä
- tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti kehittämään itseään oppijana

Viestintä ja mediataito
- oppilas oppii ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan
- oppilas oppii tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään media tarkoituksenmukaisesti ja ikäkaudelleen sopivasti

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
- ilmaisee itseään epävarmasti
- erottaa pääasioita ikäkaudelleen tarkoitetuista viesteistä
- osaa jossain määrin hakea tietoa sisällysluettelon ja hakemiston avulla
- osaa lukea, vaikkakin hitaasti
- ymmärtää pääosin lukemansa
- osaa toimia ohjatusti luetun ymmärtämistä parantavien strategioiden mukaisesti
- kirjoittaa kirjoituskirjaimilla
- kirjoittaa tuttuja sanoja oikein
- hallitsee pienen ja ison kirjaimen keskeiset käyttötavat
- tuottaa epävarmasti kokemukseen ja mielikuvitukseen perustuvaa tekstiä
- osaa luokitella sanoja
- on lukenut tekstejä ja kirjoja valintansa mukaan

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
- haluaa kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan
- kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan ja vertailee niitä toisten havaintoihin
- haluaa kertoa oman mielipiteensä ja on kiinnostunut muiden mielipiteestä
- pitää puhekielellä pienimuotoisen suullisen esityksen
- osaa hakea tietoa sisällysluettelon ja hakemisto avulla
- osaa ohjatusti tuottaa kirjallisen ja suullisen esityksen annetusta aiheesta
- löytää pääasiat ja mielipiteet ikäkaudelleen sopivista teksteistä
- käyttää lukutaitoaan huviksi ja hyödyksi
- kirjoittaa säännöllisesti eri tarkoituksiin ja pystyy suunnittelemaan ja parantamaan tekstiään
- hallitsee melko varmasti lausetasoisen oikeinkirjoituksen
- osaa melko varmasti repliikkien kirjoitustavan (repliikkiviiva)
- hallitsee pienen- ja ison kirjaimen keskeiset käyttötavat
- osaa käyttää lopetusmerkkejä
- osa kuvailla itseään lukijana
- laajentaa lukemalla tietämystään

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

Oppilas
- löytää tekstistä olennaisen
- harjaantuu opiskelu- ja lukutekniikoissa
- osaa arvioida lukukokemuksiaan
- kirjoittaa loogisesti etenevän virheettömän tekstin
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- osaa kirjoitta erilaisia tekstejä
- tunnistaa lauseen ja virkkeen
- kehittää omaa ilmaisuaan

Keskeiset sisällöt

Vuorovaikutustaidot
- ilmaisuharjoituksia
- oppilas kehittää puhe- ja keskustelutaitojaan
- oppilas opettelee perustelemaan omia mielipiteitään
- oppilas pitää yksin suullisen selkeän esityksen

Tekstinymmärtäminen
- lukuharrastuksen vahvistaminen, luetun ymmärtämisen kehittäminen ja tekstin ajatuksen löytäminen
- luku- ja opiskelutekniikoiden harjaannuttaminen
- tietotekstin tiivistäminen ja väliotsikointi

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
- kertomusten, asiatekstien, mielipidetekstien, kuunnelmien tai näytelmien kirjoittamista
- esitelmien laatimista ja pitämistä
- tekstin muokkausta tekstinkäsittelyohjelmalla
- otsikointi, asettelu ja jaksotus
- käsialaharjoituksia
- välimerkit
- tukisanaluettelo
Tiedonhallintataidot
- kirjaston tietopalveluiden käyttö, luokitusjärjestelmä
- tiedon hakeminen tietoverkoista
- lähdekritiikin perusteet

Kieli, kirjallisuus ja muu kulttuuri
- tutustutaan erilaisiin tekstityyppeihin, esim. sadut, nuortenkirjat, sarjakuvat, lehdet, tietokir-jat
- kirjallisuuden käsitteisiin tutustuminen: henkilöt, tapahtumat, juoni,
sanoma
- lukupäiväkirjan pitämistä
- henkilökuvan kirjoittamista
- kirjailijan työhön tutustumista
- yhteisesti luettavia ja itse valittujen kirjojen lukemista
- esitelmä luetusta kirjasta
- sanaluokat
- verbin aikamuoto- ja persoonataivutus, myönteiset ja kielteiset muodot, pääluokat, perus-muoto
- predikaatti, subjekti ja objekti
- pää- ja sivulause
- substantiivin omistusliite

- adjektiivin vertailu
- pronominin alalajit
- lukusanojen kirjoittaminen
- partikkelien ryhmittelyä
- puhutun ja kirjoitetun kielen ero
- oma murrealue

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet oppiaineessa

Ihmisenä kasvaminen
- oppilas oppii toimimaan yhteisön jäsenenä ryhmätöitä tekemällä
- oppilas oppii tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja pitkäjänteisesti sekä tavoitteellisesti kehittämään itseään oppijana

Viestintä ja mediataito
- oppilas oppii ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan
- oppilas oppii kehittämään tiedonhallintataitojaan
- oppilas oppii tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään media tarkoituksenmukaisesti

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
- ilmaisee itseään epävarmasti suullisesti ja kirjallisesti
- osallistuu ilmaisuharjoituksiin
- tuottaa tuetusti suullisen tai kirjallisen esityksen annetusta aiheesta
- tarvitsee tukea tiedonhankintaan
- osaa lukea ja ymmärtää lukemaansa
- pystyy ohjatusti suunnittelemaan tekstinsä sisältöä, kuitenkin kokemukseen ja mielikuvituk-seen perustuvien tekstien tuottaminen on vielä
epävarmaa
- kirjoittaa helppoja sanoja virheettömästi
- luokittelee sanoja
- pystyy valitsemaan itselleen mieluisaa luettavaa

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
- ilmaisee itseään erilaisissa tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti, osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa
- kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja vertailee niitä toisten havaintoihin
- pitää puhekielellä pienimuotoisen esityksen
- osaa ohjatusti tuottaa kirjallisen ja suullisen esityksen annetusta aiheesta
- löytää tekstistä pääasiat ja erottaa mielipiteen tosiasiasta ikäkaudelleen sopivasta tekstistä
- on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
- hyödyntää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
- pohtii lukemaansa ja käyttää lukutaitoaan huviksi ja hyödyksi
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- kirjoittaa säännöllisesti, suunnittelee ja parantaa tekstiään
- kehittyy kirjoittamisessa: kirjoittamisessa alkaa näkyä oma persoonallisuus sekä kasvava sanavarasto
- ymmärtää tekstin kappalejaon, jäsennyksen ja kronologisen etenemisen merkityksen
- kehittää omaa käsialaansa
- hallitsee sanatasoisen oikeinkirjoituksen, ison ja pienen kirjaimen keskeiset käyttötavat, lo-petusmerkit, repliikkien käytön, nominatiivialkuiset
yhdyssanat ja useimmiten pilkun käytön
- osaa tarkastella sanojen käyttöä tekstissä ja osaa pohtia niiden merkityksiä
- hahmottaa lauseesta subjektin ja predikaatin
- laajentaa lukemalla tietämystään ja mielikuvitustaan, saa lukemisesta elämyksiä

VUOSILUOKAT 6-9

Vuosiluokilla 6−9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti
yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia.

Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä
tulkitsijana ja pystyy tuottamaan erityppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja
arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä
tutkimaan kieltä.

TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
• kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan
• harjaantuu toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen erilaisissa
viestintäympäristöissä koulussa ja sen ulkopuolella
• pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
• harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi; hänen tulkitsevat ja arvioivat luku- ja kuuntelutaitonsa kehittyvät
• kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista luku-, kuuntelu- tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite
edellyttävät
• tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
• kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
• rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden ajatuksia
• tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään
• oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee
Oppilas
• oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta
• monipuolistaa lukuharrastustaan; hänen kirjallisuudentuntemuksensa syvenee, ja hän oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden
klassikkoja
• saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista
• saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja
• saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen eettinen tietoisuutensa vahvistuu, ja hänen näkemyksensä kulttuureista
laajenee
• kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan.

KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
• perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta sekä niiden yhteydestä viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja
viestintäsuhteeseen
• tehtävän mukaista etenemistä ja puheenvuorolajien monipuolistamista erityyppisissä keskusteluissa ja viestintäympäristöissä
• puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, menettely ristiriitatilanteissa ja eriävien näkemysten hyödyntäminen, palautteen
antaminen ja vastaanottaminen
• viestintärohkeuden ja –varmuuden kehittämistä: omien näkemysten esittämisen ja puolustamisen sekä ilmaisutapojen harjoittelua
• omien luku-, viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä -taitojen arviointia

Tekstinymmärtäminen
• ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua
• silmäilevän, etsivän sekä sana- ja asiatarkan ja päättelevän lukutavan valinta, lukuprosessien hallinnan varmentamista
• siltojen rakentamista tekstin ja vastaanottajan välille, lukukokemusten jakamista
• kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina ja näkemysten kehittäjinä
• selostavat, kuvailevat, ohjaavat, kertovat, pohtivat ja kantaa ottavat tekstityypit asia- ja kaunokirjallisissa teksteissä
• kulttuurissa keskeisiä tekstilajeja ja tekstien tarkastelua rakenteellisina ja merkityksellisinä kokonaisuuksina
• tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merkityksen rakentajina
• tekstin sisällön tiivistämistä, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamista, erittelyä ja arviointia vaikuttavuuden kannalta, tekstien
vertaamista eri näkökulmista
• puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, arvojen ja asenteiden etsimistä ja arviointia

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
• omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstintekoprosessien vakiinnuttamista
• tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentamista
• tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintävälineisiin ja -tilanteisiin
• omia elämyksiä ja näkemyksiä kuvaavien ja uusia maailmoja rakentavien fiktioiden tuottamista
• yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opettelua
• kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista
• erilajisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen
• ilmaisukeinojen monipuolistamista
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Tiedonhallintataidot
• tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä: tiedonhankinnan suunnittelua, lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia
• muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua, aineistojen valikointia, ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi

Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin
• perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta ja käsitys kielidemokratiasta sekä äidinkielen merkityksestä
• suomen kielen vaiheita ja vaihtelua
• suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen ominaisuuksia ja vertailua muihin kieliin
• suomen kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantieteellisen vaihtelun sekä yleiskielen käytön perusteiden pohdintaa
• kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista: tietoa keskeisistä teoksista ja niiden kirjoittajista sekä Kalevalasta, kansanperinteestä ja Suomen
kirjallisuuden päävaiheista
• yhteisten ja valinnaisten kokonaisteosten lukemista, runsaasti myös erilajisten lyhyitten tekstien käsittelyä
• kaunokirjallisuuden luokittelu pää- ja joihinkin alalajeihin
• tekstien tyylillinen pääjako: romanttisten, realististen ja modernististen tekstien tuntomerkkejä
• fiktion rakenteiden erittelyä luokkatasolle sopivia käsitteitä käyttäen
• teatteri- ja elokuvakokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä ja jakamista

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
• haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin esiintyessään
• osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa
• osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton,
kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja
• edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri mieltä
• tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa
kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi
• pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa
myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
• osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin
yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa
• tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiympäristössä
• lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen
• erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
• tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja
• osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut
• pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä
• osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
• tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun
• pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista
• pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan
erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja sävyyn
• pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
• osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä
ja myös ilmoittaa ne
• tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan
• kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata
• pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia,
kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä
• pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja
viestintävälineitä
• osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden
rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään
• soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja oikeinkirjoituskäytänteistä.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
• on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen
• löytää itseään kiinnostavaa tieto ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella valintojaan
• on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja
sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän
• tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia
• pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa
• osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee
suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys
kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä
• tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
• tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee
Suomen kielitilanteen, hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista kielistä

Sastamala

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

Oppilas
- osaa tehdä päätelmiä lukemansa perusteella, löytää tekstin pääajatuksen
- löytää omia lukumieltymyksiä
- hallitsee sijamuodot sekä lauseenjäsenistä subjektin, predikaatin ja objektin
- hallitsee sanaluokat sekä verbin persoona- ja aikamuototaivutuksen
- kirjoittaa monipuolisia kirjoitus- ja kertomustekstejä virheettömästi
- kehittää omaa ilmaisuaan

Keskeiset sisällöt
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Vuorovaikutustaidot
- tutustutaan mainonnan kanaviin ja vaikuttamisen keinoihin
- elokuvan perusrakenne
- sähköinen viestintä

Tekstinymmärtäminen
- lukuharrastuksen vahvistaminen
- sisällysluettelon ja hakemiston hyödyntäminen
- selostavan ohjetekstin lukeminen
- tietotekstien lukemisen tekniikoita ja harjoittelua
- mielipidetekstien lukemista

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
- oman ilmaisun kehittäminen
- kirja- ja kirjailijaesitelmä
- lukukokemusten jakaminen ryhmässä
- tekstin laadinnan vaiheet: otsikointi, jäsennys, kappalejako; juoni ja käännekohdat, kuvaus
- tietotekstin kirjoittamisen vaiheet
- eri tietolähteet esitelmän laadinnan apuna
- tekstien kirjoittaminen ja muokkaus tekstinkäsittelyohjelmalla
- tutustuminen puheen pitämiseen
- kirja-arvostelu

Tiedonhallintataidot
- lähdekritiikin perusteet
- tietojen hankintaa erilaisista lähteistä

Kieli, kirjallisuus ja muu kulttuuri
- puhekieli ja yleiskieli, murre-eroihin tutustuminen
- sijamuodot
- verbin taivutus
- predikaatti, subjekti ja objekti
- pää- ja sivulause, sivulauseiden lajit
- johtolause ja vuorosanat, lainausmerkit
- lauseiden lopetus- ja välimerkit
- yhdyssanat ja yhdysmerkki

- yhteisesti luettavia ja itse valittuja kirjoja
- elokuvan historiaa ja elokuvan esittely
- tutustuminen kirjailijaan
- tutustumista eri kirjallisuudenlajeihin
- tutustumista teatteriin ja näytelmään

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet oppiaineessa

Ihmisenä kasvaminen:
- oppilas oppii toimimaan yhteisön jäsenenä ryhmätöitä tekemällä
- oppilas oppii tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja pitkäjänteisesti sekä tavoitteellisesti kehittämään itseään oppijana

Viestintä ja mediataito:
- oppilas oppii ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan
- oppilas oppii kehittämään tiedonhallintataitojaan
- oppilas oppii tuottamaan ja välittämään viestejä sekä käyttämään mediaa tarkoituksenmukai-sesti

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
- ilmaisee itseään heikosti suullisesti ja kirjallisesti
- on saavuttanut lukutaidon, joka riittää tekstien lukemiseen
- osaa tuetusti laatia puhe-esityksen ja kirjoitettuja tekstejä
- osaa tuottaa tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla
- hallitsee puutteellisesti oikeinkirjoituksen
- löytää itseään kiinnostavaa luettavaa
- puutteelliset tiedot sanaluokista, verbin taivutuksesta ja lauseenjäsenistä

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
- haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti ryhmässä sekä yksin esiintyes-sään
- on saavuttanut lukutaidon joka riittää myös pitkien tekstien lukemiseen
- osaa vertailla erilaisia tekstejä, löytää sisällön ydinasiat, tuntee eri tekstien käyttömahdolli-suuksia
- soveltaa teksteihinsä tietoaan oikeinkirjoituskäytänteistä ja tekee monipuolisia sanastollisia valintoja
- osaa sanaluokat, lauseenjäsenet (subjekti, predikaatti, objekti), sijamuodot, verbin taivutuk-sen
- löytää itseään kiinnostavaa luettavaa
- pystyy lukemaan kokonaisteoksia, esim. nuortenkirjoja

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

- vuorovaikutustaidot karttuvat
- esiintymisvarmuus ja kuuntelutaito kehittyvät
- oppii kuvaamaan ja kertomaan käyttäen apuna omia havaintojaan ja kokemuksiaan
- oppii tunnistamaan, tulkitsemaan ja tuottamaan erilaisia tekstityyppejä
- tottuu suunnittelemaan puhe- ja kirjoitustehtäviään
- harjaantuu tarkastelemaan suomen kielen rakenteellisia ominaisuuksia, kertaa kirjoitetun kielen perussääntöjä ja oppii yleiskielen käytön perusteita
- oppii kirjallisuuden peruskäsitteet ja pystyy erittelemään kaunokirjallista tekstiä niiden avul-la
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- säilyttää kiinnostuksensa kirjallisuuteen ja innostuu lukemaan monipuolisesti
- kehittää valmiuksiaan löytää itsenäisesti tietoa erilaisista hakuteoksista ja internetistä

Keskeiset sisällöt:

Vuorovaikutustaidot
- harjoitellaan kuuntelijan ja puhujan perustaitoja
- harjoitellaan ryhmäkeskustelua
- opetellaan valitsemaan tilanteeseen sopiva kielimuoto
- opetellaan käyttämään puheenvuoroja eri tilanteissa
- tehdään ilmaisuharjoitteita viestintärohkeuden ja –valmiuden harjoittamiseksi (esim. impro-visointi, näytteleminen)
- kehitetään valmiuksia antaa palautetta

Tekstinymmärtäminen
- harjoitellaan ymmärtävää ja arvioivaa kuuntelemista
- opetellaan tunnistamaan ja lukemaan monipuolisesti erilaisia asia- ja kaunokirjallisia teksti-lajeja (esim. suorasanaiset tekstit, runot, näytelmät,
tietotekstit, mediatekstit. satu, sarjakuva)
- harjoitellaan tulkitsemaan kaunokirjallisuutta
- harjoitellaan olennaisen asiasisällön erottamista tekstistä
- harjoitellaan tekemään päätelmiä tekstistä
- opetellaan erilaisia lukustrategioita ( silmäilevä, etsivä, sana- ja asiatarkka sekä päättelevä lukeminen)
- tarkastellaan luettua tekstiä ja keskustellaan lukukokemuksista

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
- opetellaan käyttämään kohteliaita ilmaisu- ja viestintätapoja
- suunnitellaan ja pidetään puhe-esityksiä (esim. esitelmä)
- opetellaan suunnittelemaan omaa tekstiä (esim. sisältö ja rakenne)
- harjoitellaan tekstin jäsentelyä (kirjoitelman aloitus ja lopetus sekä jaksotuksen hahmottami-nen)
- harjoitellaan erilaisten tekstityyppien tuottamista (esim. kertomus, kuvaus, uutinen, runo)
- tuotetaan tekstejä käsin kirjoittamalla ja mahdollisesti tietotekniikkaa hyödyntäen
- vakiinnutetaan oikeinkirjoitusta (iso ja pieni alkukirjain, yhdyssanat, välimerkit)
- kerrataan vuoropuhelun merkitsemistä
- tarkastellaan yleis- ja puhekielen käytön eroja

Tiedonhallintataidot
- opetellaan tiedonhankintaa painetuista ja sähköisistä lähteistä
- perehdytään kirjaston käyttöön (mahdollinen tutustuminen kirjaston toimintaan)
- harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä

Kieli, kirjallisuus ja muu kulttuuri
- käsitellään äidinkielen merkitystä
- syvennetään sanaluokkien tarkastelua
- kerrataan verbin persoona- ja aikamuodot
- opetellaan yleisimmät sijamuodot
- opitaan virke ja lause, pää- ja sivulauseet sekä lausetyypit
- tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin (epiikka, lyriikka, draama, sarjakuva)
- kerrataan ja opetellaan kirjallisuuden peruskäsitteitä
- luetaan yhteisesti sovittuja ja omavalintaisia kokonaisteoksia
- eritellään ja käsitellään fiktiivisiä tekstejä eri tavoin
- kerrataan oikeinkirjoitusasioita (välimerkit, yhteen ja erikseen kirjoittaminen, iso ja pieni alkukirjain)

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet oppiaineessa

Ihmisenä kasvaminen
Oppilas oppii
- arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän kirjallisuuden avulla
- toimimaan yhteisön jäsenenä ryhmätöitä tekemällä
- tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana

Viestintä ja mediataito
- aihekokonaisuus kuuluu kokonaisuudessaan olennaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden ope-tussisältöihin

Ihminen ja teknologia
Oppilas opettelee
- käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti
- käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
- osallistuu säännöllisesti oppitunneille
- osallistuu keskusteluun satunnaisesti
- hallitsee puutteellisesti kuuntelemisen taidot
- kykenee lukemaan helppoja tekstejä
- osaa tunnistaa joitakin tekstilajeja
- kykenee laatimaan lyhyen tekstin
- ei hallitse puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
- hallitsee puutteellisesti oikeinkirjoituksen
- ei ole omaksunut kuin hajanaisia tietoja kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
- suhtautuu myönteisesti opiskeluun
- osaa keskustella, kuunnella ja antaa palautetta
- osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti viestintätilanteeseen sopivasti
- osaa etsiä tietoa eri lähteistä
- hallitsee erilaisia lukemisstrategioita
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- osaa lukea, tuottaa ja tunnistaa erilaisia tekstilajeja
- tunnistaa puhutun ja kirjoitetun kielen erot
- hallitsee keskeiset oikeinkirjoituskäytänteet
- hallitsee kielentuntemuksen perussisällöt esim. sanaluokat, taivutuksen sekä virkkeen ja lau-seen käsitteet
- osaa käyttää kirjallisuuden peruskäsitteitä ja tulkita kaunokirjallisia tekstejä niiden avulla (myös kokonaisteoksia)
- pystyy valmistamaan ja pitämään puhe-esityksen (esim. esitelmä)

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

- kehittää ja monipuolistaa vuorovaikutustaitojaan
- osaa kuunnella toisia puhujia, arvostaa heitä ja heidän erilaisia mielipiteitään
- kykenee rakentavasti osallistumaan keskusteluun ja esittämään perustellusti omia näkemyk-siään
- harjaantuu tuottamaan monipuolisesti erilaisia tekstejä ja pystyy hyödyntämään niitä eri tar-koituksiin
- harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi
- pyrkii arvioimaan eri lähteistä peräisin olevien tietojen luotettavuutta ja pystyy rakentamaan aineistosta oman esityksensä
- syventää teksti- ja kirjallisuuslajien tuntemustaan, ja hänen taitonsa tulkita ja hyödyntää eri-laisia tekstejä kehittyy
- oppii lisää oman äidinkielensä rakenteesta ja merkityksestä sekä kehittää ja ylläpitää kielen-tuntemustaan ja oikeinkirjoitustaitojaan
- saa käsityksen median ja tekstien mahdollisuudesta muokata maailmankuvaa ja ohjata ih-misten valintoja

Keskeiset sisällöt:

Vuorovaikutustaidot
- harjoitellaan keskustelemista ja kuuntelemista
- harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista
- harjoitellaan omien näkemysten ja mielipiteiden esittämistä sekä perustelemista
- opitaan vaikuttavan kielen keinoja ja hyödynnetään niitä sekä puhutussa että kirjallisessa muodossa (esim. väittely tai puhe, mielipideteksti,
arvostelu)
- pohditaan kielenkäyttöä eri viestintätilanteissa

Tekstinymmärtäminen
- tutustutaan asiateksteihin ja niiden rakenteisiin
- opetellaan löytämään tekstistä pääasiat ja keskeiset sisällöt
- opetellaan mediakriittisyyttä
- pohditaan vaikuttavien tekstilajien keinoja
- tutustutaan mainonnan keinoihin ja tapoihin

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
- harjoitellaan itseilmaisua sekä suullisesti että kirjallisesti
- tuotetaan monipuolisesti erilaisia sekä fiktiivisiä että asiapohjaisia tekstejä (esim. mielipide-kirjoitus, kertomus, uutinen, arvostelu)
- hyödynnetään vaikuttavan kielen keinoja esim. laatimalla mielipidekirjoitus tai pitämällä vaikuttava puheenvuoro
- kerrataan kielenhuollollisia asioita (esim. välimerkit) ja syvennetään oikeinkirjoitusta
- harjoitellaan tekstien suunnittelua ja jäsentelyä (esim. aloitus, lopetus, kappalejako)
- kehitetään ja vakiinnutetaan yleiskielisten ilmaisutapojen käyttöä

Tiedonhallintataidot
- syvennetään aiemmin hankittuja taitoja
- pohditaan eri tietolähteiden luotettavuutta
- harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä
- opetellaan valitsemaan tietoainesta ja tuotetaan niiden pohjalta joku tuotos (referaatti, tiivis-telmä tai esitelmä)
- tutustutaan tiedotusvälineisiin ja mahdollisuuksien mukaan media- ja verkkoteksteihin
- harjoitellaan kuvan lukemista ja pohditaan kuvan välittämiä viestejä

Kieli, kirjallisuus ja muu kulttuuri
- käsitellään lauseenjäsenet
- kerrataan persoona- ja aikamuodot sekä opetellaan modukset ja niiden käyttö
- tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin
- syvennetään kaunokirjallisuuden lajeihin tutustumista ja tutustutaan mahdollisesti tarkem-min joihinkin aihepiireihin (esim. jännitys tai fantasia)
- harjoitellaan kirjallisuuden peruskäsitteiden käyttöä kaunokirjallisten teosten analysoinnissa
- tutustutaan tekstien tyylieroihin
- luetaan yhteisesti sovittuja ja omavalintaisia kokonaisteoksia, joita käsitellään ja eritellään tilanteeseen sopivalla tavalla
- tutustutaan lyhyempiin teksteihin (esim. runot, novellit)
- pohditaan median merkitystä

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet oppiaineessa

Ihmisenä kasvaminen
Oppilas oppii
- arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän kirjallisuuden avulla
- toimimaan yhteisön jäsenenä ryhmätöitä tekemällä
- tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana
- ymmärtämään omaa kasvuaan ja oman toimintansa eettisyyttä kirjallisuuden avulla

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Oppilas tutustuu
- muihin kulttuureihin esim. kirjallisuuden ja elokuvien avulla

Viestintä ja mediataito
- aihekokonaisuus kuuluu kokonaisuudessaan olennaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppisi-sältöihin

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Oppilas oppii
- muodostamaan oman kriittisen mielipiteen ja tuomaan sen esille esim. laatimalla mielipide-tekstejä tai osallistumalla väittelyyn

Ihminen ja teknologia
Oppilas opettelee
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- käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti
- käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
- osallistuu säännöllisesti oppitunneille
- ilmaisee itseään suullisesti puutteellisesti
- hallitsee puutteellisesti kuuntelemisen taidon
- lukee kirjallisuutta vähän
- pystyy hankkimaan tietoja hyvin heikosti
- osaa tunnistaa joitakin tekstilajeja
- pystyy tuottamaan lyhyehköjä tekstejä
- ei hallitse puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
- hallitsee puutteellisesti oikeinkirjoituksen
- ei ole omaksunut kuin hajanaisia tietoja kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
- suhtautuu myönteisesti opiskeluun
- osaa keskustella ja antaa sekä vastaanottaa rakentavaa palautetta
- pystyy tuomaan julki mielipiteensä ja perustelemaan ne asiallisesti sekä suullisesti että kir-jallisesti
- osaa valita kuhunkin tilanteeseen sopivan kielenkäytön
- osaa hankkia tietoa eri lähteistä
- tuntee mediatekstejä ja kielen vaikutuskeinoja
- pyrkii lukijana ja kuulijana aktiivisuuteen ja kriittisyyteen ja pyrkii analysoimaan niin kau-nokirjallisia kuin asiapohjaisiakin tekstejä
- lukee, tuottaa ja tunnistaa erilaisia tekstilajeja
- tunnistaa puhutun ja kirjoitetun kielen erot
- hallitsee keskeiset oikeinkirjoituskäytänteet
- hallitsee verbien tapaluokat ja lauseenjäsenet pääpiirteissään
- lukee kirjallisuutta ja erittelee lukukokemuksiaan

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

- viestintävalmiudet ja tilannetaju kehittyvät
- tottuu siihen, että on erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen ja oppii kommentoimaan rakentavasti muiden ajatuksia
- tulkitsee ja hyödyntää erilaisia tekstejä ja kehittyy monipuoliseksi tekstien tekijäksi, joka ottaa huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan
teksteissään
- tottuu myös tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä
- suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee
- ymmärtää äidinkielen merkityksen ja oppii perustietoa oman äidinkielensä vaihtelusta ja muuttumisesta
- syventää tietojaan kirjallisuudesta sekä oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja klassikkoteoksia
- avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa, näkemys kulttuurista laajenee kirjallisuuden ja median avulla
- mediakriittisyys vahvistuu

Keskeiset sisällöt

Vuorovaikutustaidot
- varmennetaan ilmaisuvalmiutta ja –rohkeutta
- harjoitellaan omien näkemysten esittämistä
- opetellaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta ja arvioimaan toisten esityksiä

Tekstinymmärtäminen
- varmistetaan, että oppilas tunnistaa kulttuurissa keskeiset tekstilajit
- varmennetaan lukuprosessien hallintaa
- analysoidaan tekstien rakenteita ja merkityksiä
- kehitetään kaunokirjallisten tekstien tulkintaa

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
- kerrataan ja syvennetään kirjoitetun kielen perussääntöjä esim. erilaisten kielenhuoltoharjoi-tusten avulla
- kirjoitetaan monentyyppisiä kirjallisia tuotoksia, niin fiktiivisiä kuin asiapitoisiakin tekstejä, pääpaino pohdiskelevan asiatekstin kirjoittamisessa
- harjoitellaan aineistopohjaisen kirjoittamisen taitoja (esim. aineistopohjainen kirjoitelma tai tutkielma)
- harjoitellaan oman tekstin suunnittelua ja rakentamista
- valmistetaan ja pidetään jonkinlainen puhe-esitys luokan edessä (esim. esitelmä tai puhe)
- opetellaan valitsemaan tekstin sisältö, muoto ja kieli tehtävän mukaisesti

Tiedonhallintataidot
- opetellaan itsenäistä tiedonhakua
- harjoitellaan käyttämään hakuteoksia ja Internetiä kriittisesti
- opetellaan valikoimaan aineistoja (sekä kirjoitettuja että sähköisiä)
- harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä
- opetellaan ryhmittelemään tietoja
- tehdään kerättyjen tietojen pohjalta jokin kirjallinen tuotos (esim. referaatti, aineistopohjai-nen aine tai tutkielma)
- harjoitellaan lähdemerkintöjen tekemistä
- saadaan oppilas kantamaan vastuuta lähdemateriaalin oikeasta käytöstä omassa työssään

Kieli, kirjallisuus ja muu kulttuuri
- opetellaan persoona- ja nominaalimuotoisen verbin ero sekä lauseenvastikkeet
- kerrataan peruskielioppi ja kielenhuoltoon liittyviä asioita tarpeen mukaan
- käsitellään suomen kielen kehitystä ja ominaispiirteitä
- tutustutaan suomen sukukieliin ja maailman kielitilanteeseen
- tehdään havaintoja kielen alueellisesta, sosiaalisesta ja tilanteenmukaisesta vaihtelusta
- luodaan katsaus Suomen kirjallisuuden päävaiheisiin
- tutustutaan merkittäviin suomalaisiin kirjoihin ja kirjailijoihin
- perehdytään tekstien tyylilliseen pääjakoon (romanttinen, realistinen ja modernistinen kirjal-lisuus) sekä mahdollisesti joihinkin
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maailmankirjallisuuden klassikoihin
- luodaan katsaus kansanrunouteen ja Kalevalaan
- luetaan kaunokirjallisuutta (runoja, novelleja ja kokonaisteoksia) kriittisesti ja käytetään kirjallisuuden peruskäsitteitä niiden analysoinnissa

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet oppiaineessa

Ihmisenä kasvaminen
Oppilas oppii
- arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja toimimaan vastuullisena yhteisön jäsenenä kirjallisuut-ta lukemalla
- tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana (mahdollisesti jonkin pitkäjänteisemmän työn, esim. tutkielman, laatimisessa)
- toimimaan yhteisön jäsenenä ryhmätöitä tekemällä

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
oppilas oppii
- tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriperintöään ja -identiteettiään tutustumalla suoma-laiseen kirjallisuuteen ja kansanperinteeseen sekä
omaan äidinkieleensä ja sen historiaan
- tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin kielitiedon ja kirjallisuuden avulla

Viestintä ja mediataito
- aihekokonaisuus kuuluu kokonaisuudessaan olennaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppisi-sältöihin

Ihminen ja teknologia
Oppilas opettelee
- käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti tiedon hankkimisessa
- käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
- osallistuu säännöllisesti oppitunneille
- ilmaisee itseään suullisesti puutteellisesti
- hallitsee puutteellisesti kuuntelemisen taidon
- osaa tunnistaa joitakin tekstilajeja
- ymmärtää heikosti lukemaansa
- pystyy lukemaan helppoja tekstejä
- pystyy hankkimaan tietoja hyvin heikosti
- pystyy tuottamaan lyhyehköjä tekstejä, jotka ovat sisällöllisesti suppeita ja rakenteellisesti yksinkertaisia
- ei hallitse puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
- hallitsee oikeinkirjoituskäytänteet epävarmasti
- ei ole omaksunut kuin hajanaisia tietoja kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
- haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin esiintyessään
- osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa
- osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton,
kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja
- edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri mieltä
- tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintäti-lanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa
kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihta-maan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi
- pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa
myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
- osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin
yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa
- tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiym-päristössä
- lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen
- erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
- tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja
- osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut
- pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan hen-kilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä
- osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
- tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmai-suun
- pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista
- pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käyte-tyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan
erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tar-koitukseen ja sävyyn
- pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
- osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitet-tyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä
ja myös ilmoittaa ne
- tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuot-taessaan
- kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata
- pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia,
kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoi-tuksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä
- pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyn-tämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja
viestintävälineitä
- osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja raken-teellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden
rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään
- soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja oikeinkirjoituskäytänteistä.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
- on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen
- löytää itseään kiinnostavaa tieto ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella valintojaan
- on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoi-ta, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja
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sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän
- tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klas-sikkoja, jotka edustavat eri aikakausia
- pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa
- osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sana-luokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän
tuntee suomen kielen keskeisimmät ominais-piirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsi-tys
kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä
- tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
- tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee
Suomen kielitilanteen, hänellä on perustie-toa Suomessa puhuttavista kielistä.

Muu oppilaan äidinkieli

Perusopetuslain 12. §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa suomen, ruotsin, saamen, romanikielen tai viittomakielen
lisäksi myös muuta oppilaan äidinkieltä. Tällöin mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 8. §:n määrittelemällä
tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään suomi tai ruotsi äidinkielenä
-oppimääriä soveltaen.

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden vaihteleva kielellinen ja kulttuurinen kotitausta sekä ympäristön tarjoaman tuen vähäisyys oppilaan oman
äidinkielen kehittymiselle.

SUOMI TOISENA KIELENÄ

VUOSILUOKAT 1−9

Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden
suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. Opetuksen laajuudesta päätetään opetussuunnitelmassa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu
suomi toisena kielenä -opetukseen, joka vuosiviikkotunneiltaan vastaa suomi äidinkielenä -opetusta.

Suomi toisena kielenä -oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: oppilas oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja
hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielensä rinnalle. Suomi toisena kielenä -oppimäärä eroaa tavoitteiltaan ja
sisällöiltään suomi äidinkielenä -oppimäärästä.

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen
kielen taidon kaikilla kielitaidon osa-alueilla, pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on mahdollista
jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. Opetuksessa pyritään ohjaamaan oppilasta elinikäiseen oppimiseen niin, että hän voi vähitellen saavuttaa
äidinkielisten veroisen suomen kielen taidon ja saa siten tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdessä
oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle
kaksikielisyydelle.

Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline koko kouluajan. Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa, ja
suomen opetus toisena kielenä edellyttää yhteissuunnittelua ja yhteistyötä opettajien kesken. Suomi toisena kielenä -oppimäärän tehtävänä on
kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa suunnitelmallisesti, ja opetuksessa otetaan huomioon myös muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä ja
sanastoa.

Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että uuden kielen syvällinen oppiminen vie useita vuosia. On kiinnitettävä huomiota siihen, että tavoitteiden
saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi vaikuttaa oppilaan oman äidinkielen hallinta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja
kulttuurinen etäisyys.

Tavoitteita asetettaessa ja sisältöjä valittaessa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne, kuten ikä, kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta.
Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taito, ei luokka-aste, jolla hän opiskelee. Opetuksessa painotetaan viestinnällisyyttä: sanaston
kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen ja oppijan kulttuuritietouden lisäämiseen.
Opetusmenetelmät ja työtavat tulee valita niin, että oppilas saa mahdollisuuden omaksua oppimisstrategioita, joiden avulla hän pystyy aktiivisesti
hyödyntämään koulussa ja koulun ulkopuolella kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista ainesta. Opetuksessa käytetään hyväksi kieliyhteisön keskellä
elämistä, ympäristön tarjoamia viestintätilanteita sekä oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niistä.

TAVOITTEET
Oppilas oppii perusopetuksen kuluessa
• ymmärtämään normaalitempoista kasvokkaista puhetta, keskustelemaan yleisistä aihepiireistä ja saamaan hyvin selvää opettajan puheesta eri
aineiden tunneilla sekä radio- ja televisio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu
• selviämään käytännön puhetilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella ja tekemään puheessaan eron keskeisten puheen rekisterien välillä
• ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsittelevää tekstiä, lukemaan itsenäisesti ja valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta
sekä kehittämään sen avulla sanastoaan ja ymmärtämystään ja löytämään kirjallisuudesta elämyksiä
• kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittämään ajatuksiaan kirjallisesti yhtenäisinä kokonaisuuksina sekä käyttämään
kirjoittaessaan kirjoitetun kielen rekisteriä
• kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan
• käyttämään erilaisia kielenopiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja, tunnistamaan omia oppimisstrategioitaan sekä tarvittaessa muuttamaan niitä
tarkoituksenmukaisemmiksi
• arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä
• kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja luokkahuoneen ulkopuolella
• vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria sekä viestimään ja toimimaan suomalaisessa kulttuurissa, ymmärtämään oman ja suomalaisen
kulttuurin juuria ja arvostamaan molempia kulttuureita.

KESKEISET SISÄLLÖT
bTilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan
• henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät; vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää; koti ja asuminen; koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit,
koulutoverit, opettajat ja muu henkilökunta; ruokailu ja puhtaus; ihmisen keho ja vaatetus; julkiset tilat ja palvelut, kuten kauppa, liikenne ja
terveydenhoito; maaseutu- ja kaupunki; luonto; vapaa-aika, kulttuuri ja urheilu, matkailu; tiedotusvälineet
• eri oppiaineiden sanasto: sanavaraston laajentaminen ja morfologia, ylä- ja alakäsitteet
• juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri; leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja -tapahtumat; arjen perinne ja elämänmuoto

Rakenteet ja kielitieto
• äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen; kirjoitus- ja äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet
• kielen rakenteista keskeisimmät; sanaluokat ja niiden taivuttaminen; verbityypit ja tärkeimmät nominityypit; sija-, persoona- ja aikamuodot sekä
modukset pääpiirteissään; lauseenjäsenten tunnistaminen; nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen; lausetyypit; sanojen johtamisen
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pääperiaatteet; välimerkit ja oikeinkirjoitus
• sana, lause, virke; sidoksisuus; erilaisten tekstilajien päätyypit
• puhutun ja kirjoitetun kielen ero; puhutun kielen vaihtelu
• suomi maailman kielten joukossa

Lukeminen ja kirjoittaminen
• suomen kielen kirjoitusjärjestelmä, kirjain-äänne-vastaavuus, tavutus, pien- ja suuraakkoset, tyyppikirjaimet
• mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukutaidon strategioita, kuten ennakointi, päättely sekä pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä
• tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin

Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus
• ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, sanalaskut kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset
• keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet
• mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva ja teatteri
• kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta
• tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot
• puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, mielipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen;
kuuntelijan palautekäyttäytyminen
• kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, esittäytyminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja
puhelinkäyttäytyminen
• omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen
• puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitettä käyttämällä tai selittämällä
• neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskusteleminen

Kielenopiskelutaidot
• oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa, pari- ja pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä
harjoittelutapana, merkityksen päättely asiayhteydestä, suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen, oman tuotoksen tarkkaileminen ja
korjaaminen, oman kielitaidon arviointi

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
• Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otettava huomioon, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin
epätasainen.

Kielitaito
Kielen osaamisen taso luokalla 9 kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: B1.1–B1.2

Kulttuuritaidot
Oppilas
• tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja
• ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä
• ymmärtää ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa.

Kielenopiskelutaidot
Oppilas
• on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja.

Sastamala

SUOMI TOISENA KIELENÄ

Suomi toisena kielenä (S2)-opetusta järjestetään äidinkielen tunneilla eriytettynä, erillisinä S2-tunteina ja/tai tukiopetuksena. Oppilaiden erilaisten
taustojen vuoksi opetusta ei ole sidot-tu vuosiluokkiin.
Oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen oppimissuunitelma ottaen huomioon hänen ikänsä, koulu- ja kulttuuritaustansa. S2-opetus edellyttää
luokanopettajan/aineenopettajan ja S2-opettajan sekä tarvittaessa erityisopettajan yhteistyötä, jotta opetus etenee suunnitelmallisesti.
S2-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen apuna voidaan käyttää seuraavia sisältöjä.

Alkeiskielitaito
• äänteet, vokaalisointu, tavutus
• perussanastoa oppilaan jokapäiväiseen elämään liittyvistä aihepiireistä
• nominityypit: yksikkö ja monikko
• astevaihtelu
• verbien taivutustyypit
• myönteiset ja kielteiset verbien persoonamuodot (preesens)
• kysymykset: ko/kö- liitteillä ja kysymyssanoilla
• verbien käskyt ja kiellot
• peruslauseet: iso alkukirjain ja lauseen päättövälimerkit
• sijamuodoista genetiivi, yksikön partitiivi ja paikallissijat
• sanojen luokittelua: substantiivit, verbit, adjektiivit, pronominit
• adjektiivien vertailumuodot perusmuodossa
• kertominen itsestä, lähipiiristä ja tunteista
• puhekielisyyksiä: hän-se, me-ne, me mennään, mä meen
• lyhyet suulliset dialogit: kysyminen ja vastaaminen
• tavallisimmat puheviestintätilanteet
• lyhyet kuullun ja luetun ymmärtämisen harjoitukset
• suomalaisiin juhlapäiviin ja tapoihin tutustuminen
• sanakirjan käyttö
• menneen ajan aikamuotoihin tutustuminen (imperfekti)

Peruskielitaito
• aikamuodot
• adjektiivien vertailumuotojen taivutus
• sanaluokat
• peruslauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti
• objekti: nominatiivi-, genetiivi- ja partitiiviobjekti
• 3. infinitiivi
• aktiivi ja passiivi
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• essiivi ja translatiivi
• synonyymit, yhdyssanat, sanojen johtaminen
• lause, yhdyslause, päälause, sivulause
• kiinnitetään huomiota oikeinkirjoitukseen ja välimerkkien käyttöön
• tutustutaan monikon partitiiviin ja monikon genetiiviin
• helppolukuinen kaunokirjallisuus
• tutustuminen selkokielisiin uutisiin ja paikallislehtiin
• tiedonhaun alkeita
• keskustelua,lukemista ja kirjoittamista oppilaalle tutuista aihepiireistä
• mielipiteiden ilmaiseminen ja perusteleminen suullisesti ja kirjallisesti
• syvällisemmin ja laajemmin suomalaisia juhlia ja tapoja sekä niiden vertailua oppilaan oman kulttuuritaustan juhliin ja tapoihin
• ohjaaminen oppikirjatekstien lukemiseen

Edistynyt kielitaito
• monikon partitiivi ja monikon genetiivi tarkemmin
• harvinaisemmat sijamuodot
• muita lauseenjäseniä
• modukset
• lauseenvastikkeisiin ja nominaalimuotoihin (infinitiivit ja partisiipit) tutustuminen
• keskusteluun osallistuminen
• lyhyt suullinen esitys
• asiatekstin kirjoittaminen (koevastaukset)/luova kirjoittaminen
• oman kirjallisen tuotoksen työstäminen; virheiden huomaaminen ja korjaaminen, sidoksi-suus
• tekstinkäsittely tietokoneella
• hakemus
• äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaisia luokkatasoa vastaavia tekstejä
• eri tekstilajit
• ikäkaudelle sopivia mediatekstejä
• kirjallisuuden lajit
• tutustuminen Kalevalaan
• suomalaisia merkkihenkilöitä
• kokonaisteoksen lukeminen ja käsittely
• puhutun kielen vaihtelu: mm. murteita, slangia
• elokuva, teatteri

Arviointi

Koko opetuksen lähtökohta on taitotasoarviointi, jonka tukena voidaan käyttää eurooppalaista kielitaidon tasojen kuvausasteikon suomalaista
sovellusta (ks. liite 2). Arviointi on jatkuvaa; opettaja/opettajat seuraavat oppilaan oppimisprosessia, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. En-nen
päättöarviointia arvioinnin tulee olla yksilöllisen edistymisen arviointia, jossa edistymistä verrataan oppilaan lähtötasoon lukukauden alkaessa.
Arviointi voi olla päättöarviointiin saak-ka sanallista ja sen tulisi olla mahdollisimman konkreettista, jotta oppilaskin voi hahmottaa, millä kielitaidon
osa-alueilla hän on vahva ja mitkä vaativat eniten kehittämistä.

Huom! Esitämme, että opetussuunnitelman yleiseen osaan lisätään otsikko

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

ja tämän otsikon alle seuraavat väliotsikot
Saamelaiset
Romanit
Viittomakieliset
Maahanmuuttajat

(Opetussuunnitelman perusteissa oleva teksti, alla)
Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan näissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä
maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuo-ria. Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita
oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi
erityistavoitteita. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön
aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.

Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjal-lisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli
hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahan-muuttajille tulee
mahdollisuuksien mukaan järjestää myös oppilaan oman äidinkielen opetus-ta.

Suomen tai ruotsin kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella tulee maahanmuuttajille antaa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla
tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavutta-miseksi. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa op-pilaan
kotoutumissuunnitelmaa.

Opetuksessa on otettava huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppimishistoria sekä kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä
yhteistyössä otetaan huomioon perhei-den kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. Huoltajat tutustutetaan suomalaiseen
koulujärjestelmään, koulun toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, arvioin-tiin, opetusmenetelmiin sekä oppilaan oppimissuunnitelmaan.
Oppilaan ja hänen huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämän-tavoista, kielistä ja kulttuureista hyödynnetään
opetuksessa.

Sastamalassa valmistavaan opetukseen tarkoitettua luokkaa ei oppilaiden
vähäisen lukumäärän vuoksi ole ollut tarkoituksenmukaista perustaa. Opetusta järjestetään oppilaan lähikoulussa ja siitä huolehtivat kiertävä S2-
opettaja sekä se aineenopetta-ja/luokanopettaja, jonka luokkaan oppilas on tullut. Mikäli maahanmuuttajaoppilaiden määrä merkittävästi kasvaa,
tulee harkita yhteisen valmistavaa opetusta antavan luokan perustamista.

Ehdotamme, että esimerkiksi opit-palveluun lisätään lista S2-opetukseen soveltuvasta materi-aalista.

Viittomakieli äidinkielenä

Oppimäärältään viittomakieli äidinkielenä noudattaa soveltuvin osin suomi äidinkielenä -oppimäärän rakennetta, tavoitteita ja sisältöjä. Viittomakieli
äidinkielenä -opetuksen yleistavoitteena on vahvistaa oppilaan identiteettiä ja minäkuvaa viittomakielisenä ihmisenä sekä viittomakielisen yhteisön
jäsenenä puhuttua kieltä käyttävässä ympäristössä. Tavoitteena on, että hänelle kehittyvät hyvät valmiudet kaksi- ja monikielisyyteen sekä kyky
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kohdata muiden yhteisöjen kulttuureja. Hyvä viittomakielen taito on perusta, jonka varaan rakentuu suomen kielen ja muiden puhuttujen kielten sekä
monipuolisten viestintä- ja opiskelutaitojen oppiminen.

Opetuksessa käsitellään viittomakielistä kertomaperinnettä ja kaunokirjallisuutta, jotka auttavat vahvistamaan kulttuuri-identiteettiä ja edistävät
kielellisten taitojen omaksumista. Opetuksessa on otettava huomioon, että viittomakielellä on viittomakieliselle oppilaalle samanlainen merkitys kuin
puhutulla äidinkielellä muille oppilaille. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan persoonallista ja kulttuurista identiteettiä, ajatusten ja tunteiden
ilmaisua sekä metakielellisiä ja viestinnällisiä taitoja. Sen avulla tuetaan myös hyvän itsetunnon sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä.

VUOSILUOKAT 1−2

Vuosiluokilla 1−2 opetuksen pääpaino on viittomakielen perustaitojen oppimisessa. Tavoitteena on rohkaista oppilasta käyttämään jo osaamaansa ja
koulussa oppimaansa viittomakieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

TAVOITTEET
Oppilas
• haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään viittomakielellä, ja hänen kokonaisilmaisunsa kehittyy
• oppii katsomaan viittomakieltä keskittyen ja eläytyen tilanteen mukaan
• oppii osallistumaan keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan, mielipiteitään ja
tunteitaan; hän oppii noudattamaan viittomakielisen keskustelun perussääntöjä
• oppii tarkkailemaan viittomakielisen tekstin vastaanottamistaan ja ymmärtämistä
• oppii kyselemään ja hankkimaan tietoja viittomakielellä
• tutustuu kieleen ilmiönä viittomakielisiä tekstejä katsoessaan ja tuottaessaan ja tottuu tarkastelemaan viittomakielen merkityksiä ja muotoja
• oppii tarkastelemaan suomalaisen viittomakielen viittomistoa sekä tunnistamaan eri viittomien merkityssisällöt ja käyttötarkoitukset eri
kielenkäyttöyhteyksissä
• tutustuu viittomakielellä tuotettuihin ja sille käännettyihin teksteihin ja taiteeseen siten, että hänen viittoma- ja kielivarastonsa sekä mielikuvituksensa
rikastuvat ja hän saa aineksia ajattelunsa ja ilmaisunsa kehittymiselle.

KESKEISET SISÄLLÖT
Viestintä
• viittomakielistä ilmaisua erilaisissa viestintätilanteissa, osallistumista pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluihin
• viittomakielisten vuorovaikutustaitojen harjoittelua: huomion herättämisen tekniikat, katsekontakti, viittojien optimaalinen sijainti, puheenvuoron
ottaminen, vuorottelu keskustelutilanteessa, ajatusten ja mielipiteiden perustelu, aktiivinen katsominen ja kommentointi
• esiintymisviittomakieleen tutustumista opettajan viittomista ja viittomakielisiä tallenteita katsomalla
• keskittyvän, tarkan ja päättelevän viittomakielisen kertomisen harjoittelua
• viittomakielellä toimiviin viestintävälineisiin tutustumista
• medialukutaidon perusteiden harjoittelemista

Kielitietoisuus
• viittoman rakenneosiin tutustumista ja niiden hallinnan ja erottelun harjoittelemista erilaisten viittomakieleen perustuvien leikkien ja lorujen avulla
• viittomakielen merkitysten ja käyttöyhteyksien tarkastelemista sekä kiinteiden ja produktiivisten viittomien muodostukseen tutustumista
• kieliopin perustekijöihin − tilankäyttöön ja nonmanuaalisiin rakenteisiin − tutustumista
• viittomavaraston kartuttamista satujen, tarinoiden ja kertomusten avulla

Kulttuuritietoisuus
• viittomakielisen yhteisön käyttäytymisnormien ja tapojen tutkimista
• viittomakielisen yhteisön kulttuuriperinteeseen ja kulttuuritoimintaan tutustumista

Kirjallisuus
• viittomakielellä tuotettuihin ja viittomakielelle käännettyihin satuihin, kertomuksiin, loruihin sekä lastenrunoihin ja -lauluihin tutustumista
• viittomakielisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen
• tutustumista erilaisten kirjastopalveluiden käyttöön

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän viittomakielisissä tilanteissa
• seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua; viittojana oppilas pyrkii vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi viittomiseen
omilla ajatuksillaan ja mielipiteillään sekä kysymyksillään
• osaa ilmaista itseään viittomalla; hän pystyy viittomaan pienelle ryhmälle havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että katsojat pystyvät seuramaan
kerrontaa; hän osallistuu luokan yhteisiin ilmaisuharjoituksiin
• pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja viittomakielen merkityksestä ja muodosta; hän kykenee erittelemään viittomien rakennetta sekä
pohtimaan niiden ilmaisutapaa
• ymmärtää ikäkaudelleen tarkoitettuja viittomakielisiä tekstejä siten, että yksityiskohtien tunnistamisen ja toistamisen lisäksi hän pystyy tekemään
tekstistä päätelmiä; oppilas etsii itselleen sopivia ja mieluisia viittomakielisiä tekstejä; hän käyttää niitä viihtymiseen ja osin myös löytääkseen tietoa
• haluaa ilmaista itseään viittomalla lyhyitä suunniteltuja ja jäsenneltyjä viittomakielisiä tekstejä
• osaa tuottaa selkeää viittomakieltä sekoittamatta siihen suomen kielen rakenteita ja piirteitä, jotka vaikeuttavat ymmärtämistä
• tietää, että suomenkielisten kanssa voidaan keskustella tulkin välityksellä.

VUOSILUOKAT 3−5

Vuosiluokilla 3−5 opetuksessa painotetaan viittomakielen tietojen ja taitojen kehittämistä ja viittomakielen käyttöä itseilmaisun välineenä. Opetuksen
tavoitteena on myös oppia käyttämään tulkkipalveluita ja erilaisia viestintävälineitä.

TAVOITTEET
Oppilas
• oppii viittomakielisten viestien vastaanottamis- ja tuottamistaitoja
• oppii esittämään ajatuksia ja perustelemaan mielipiteensä viittomakielellä
• oppii tietoisesti erittelemään viittomakielen merkityksiä, rakennetta ja muotoja sekä vertaamaan niitä suomen kieleen
• rohkenee osallistua itsenäisesti tai tarvittaessa tulkin välityksellä keskusteluihin ja pyrkii ottamaan huomioon vastaanottajan omassa viestinnässään
• tutustuu monipuolisesti viittomakielellä tuotettuihin tai viittomakielelle käännettyihin teksteihin, keskustelee teksteistä ja kertoo niistä muille; käyttää
viittomakielistä kirjallisuutta virikkeenä luovassa toiminnassa
• oppii käyttämään viittomakielen tulkkipalveluita
• oppii tunnistamaan kansallisen viittomakielen ja sen eroja muihin viittomakieliin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Viestintä
• viittomakielisen keskustelutilanteen harjoittelua; vuorottelun, ajattelun muotoilun ja mielipiteiden perustelujen harjoittelua, aktiivisen katsomisen ja
kommentoinnin harjoittelua
• lyhyiden viittomakielisten esitysten suunnittelua ja toteuttamista pienryhmille, luokalle ja/tai videolle
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• tiedonhankinnan harjoittelua opettajan johdolla viittomakielisessä viestinnässä
• tiedonhankinnan harjoittelua opettajan johdolla erilaisista viittomakielisistä lähteistä
• kuvapuhelimen ja verkkopohjaisten viestintävälineiden käytön harjoittelua viittomakielisessä viestinnässä

Kielitietoisuus
• kiinteiden ja produktiivisten viittomien merkitysten ja käyttöyhteyksien tarkastelua
• viittomien muodostamisen ja taivutuksen tarkastelua
• viittomiston kehittymisen tarkastelua
• viittomakielen lauseopin tarkastelua
• viittomavaraston kartuttamista monipuolisten viittomakielisten tekstien käsittelyn avulla

Kulttuuritietoisuus
• viittomakieliseen perimätietoon tutustumista
• viittomakielisen yhteisön kulttuuritoimintaan liittyvien esitysten suunnittelua ja toteuttamista

Kirjallisuus
• viittomakielellä tuotettuihin ja viittomakielelle käännettyihin kertomuksiin, tarinoihin, draamaan, runouteen tutustumista

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa käyttää viittomakieltä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintätilanteissa ja hallitsee keskeisimmät tyylilajit erilaisissa sosiaalisissa ja
opiskelutilanteissa
• osallistuu keskusteluun, hallitsee viittomakielisen vuorovaikutuksen säännöt ja tekniikat sekä osaa esittää ajatuksensa ja mielipiteensä selkeästi ja
jäsennellysti viittoen
• ymmärtää ikäkaudelleen tarkoitettuja viittomakielisiä tekstejä ja pystyy analysoimaan niiden rakennetta ja sisältöjä
• tietää, miten voi saada käyttöönsä viittomakielistä materiaalia viihde- ja tiedonetsintätarkoituksiin eri viestintämedioista, verkossa olevista
oppimisalustoista ja lähteistä
• osaa hankkia tietoja sekä rakentaa ja kehitellä niitä edelleen verkossa yhteistoiminnallisen oppimisen avulla
• pystyy tuottamaan suunniteltuja ja jäsenneltyjä viittomakielisiä tekstejä erilaisista aiheista ja eri tarkoituksiin
• osaa käyttää kuvapuhelinta ja tulkkia viittomakielisessä viestinnässä
• tuntee eron kiinteiden ja produktiivisten viittomien välillä ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti eri lauseyhteyksissä; hän tuntee viittoman
rakenneosat ja osaa luokitella viittomia niiden muodostumisen perusteella; hän tuntee keskeisimmät lause- ja tekstityypit ja osaa käyttää niitä
tarkoituksenmukaisella tavalla
• tuntee keskeiset lauseenmuodostussäännöt ja osaa erottaa pää- ja sivulauseet viittoessaan.

VUOSILUOKAT 6−9

Vuosiluokilla 6−9 painotetaan viittomakielen taidon kehittämistä ja syventämistä sekä viittomakielen hyvää hallintaa siten, että oppilas kykenee
toimimaan tasavertaisena jäsenenä viittomakielisessä yhteisössä.

TAVOITTEET
Oppilas
• oppii analysoimaan viittomakielisen tekstin rakennetta ja tunnistamaan viittomakielisen tekstin tekstilajin ja viittomistyylin
• kehittää viittomakielisen median kriittisen lukemisen taitoaan ja viestintävalmiuksiaan tietoteknisessä viittomakielisessä oppimisympäristössä
• oppii käyttämään tulkkipalveluja ja toimimaan yhteistyössä viittomakielen tulkin kanssa erilaisissa asioimis-, opiskelu- ja kulttuuritilanteissa
• oppii tunnistamaan suomalaisen viittomakielen eri käyttäjäryhmät ja kielen käytön erot eri tilanteissa
• tutustuu yhden tai useamman vieraan viittomakielen sekä kansainvälisen viittomisen perusteisiin
• tutustuu erilaisiin viittomakielen merkintäjärjestelmiin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Viestintä
• erilaisten keskustelumuotojen harjoittelua
• viittomakielisen esitelmän sekä muunlaisten esitysten suunnittelun ja toteuttamisen harjoittelua
• itsenäisen tiedonhankinnan harjoittelua erilaisista viittomakielisistä lähteistä; lähdemateriaalin luotettavuuden arviointia
• arkikeskustelun alkeiden harjoittelua yhdellä vieraalla viittomakielellä sekä kansainvälisellä viittomisella

Kielitietous
• viittoman rakenteeseen ja viittomakielen kieliopillisiin prosesseihin liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden tarkastelua
• tutustuminen viittomien muodostamiseen ja taivuttamiseen sekä suomalaisen viittomakielen lauseoppiin
• kiinteiden ja produktiivisten viittomien sekä viittomakielisten idiomien merkitysten tutkimista
• viittomiston tyylierojen tutkimista
• viittomakielen sanakirjojen käytön harjoittelua
• suomalaisen viittomakielen viittomiston, rakenteen ja kieliopin vertaamista yhteen pohjoismaiseen tai muuhun vieraaseen viittomakieleen
• viittomakielen rakenteen vertaamista suomen kieleen ja muihin puhuttuihin kieliin

Kulttuuritietoisuus
• kuurosokeiden ryhmän erityispiirteisiin tutustumista
• suomenruotsalaisen kuurojen ryhmän erityispiirteisiin ja heidän käyttämäänsä suomenruotsalaiseen viittomakieleen tutustumista
• kommunikoinnin harjoittelua suomenkielisten kanssa tulkin avustuksella ja ilman tulkkia
• viittomakielisen ja puhuttua kieltä käyttävien kulttuurin erojen ja yhtäläisyyksien tarkastelua

Kirjallisuus
• erilaisiin viittomakielisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustumista sekä niiden tuottamisen harjoittelua
• viittomakieliseen kertomaperinteeseen tutustumista

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
• osaa käyttää viittomakieltä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintätilanteissa; hän osaa ottaa huomioon keskustelukumppanin kielelliset tarpeet
ja rajoitukset ja muuttaa omaa viittomistaan tilanteen mukaan
• ymmärtää viittomakielisiä tekstejä hyvin ja pystyy hyödyntämään niitä omassa työskentelyssään; hän osaa etsiä itsenäisesti tietoa ja viihdettä
viittomakielisistä lähteistä kirjastoista ja tietoverkoista.
• pystyy tuottamaan suunniteltuja ja jäsenneltyjä viittomakielisiä tekstejä: referaatteja, raportteja, esitelmiä, haastatteluja, kuvitteellisia kertomuksia ja
kulttuuriesityksiä; hän osaa toimia yhteistyössä viittomakielentulkin kanssa
• tuntee viittomakielen kieliopin ja viittomanmuodostusprosessit; hän osaa analysoida kiinteiden ja produktiivisten viittomien sekä viittomakielisten
idiomien merkityksiä ja tyylieroja; hän kykenee kuvailemaan viittomakielen rakennetta ja tekemään vertailuja puhuttuihin kieliin tavoitteena
metakielisen tietoisuuden syventäminen
• osaa käyttää viittomakielen sanakirjoja
• tietää viittomakielisen yhteisön eri käyttäjäryhmät ja tuntee viittomakielistä kertoma- ja kulttuuriperinnettä
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• tuntee keskeisimmät murrealueet ja niiden piirteet
• oppilas on omaksunut käsityksen kansainvälisestä viittomisesta ja muiden maiden viittomakielistä.

7.4 Toinen kotimainen kieli

Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska).

RUOTSIN KIELI

Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen väestön kanssa sekä
pohjoismaiseen yhteistyöhön. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa häntä arvostamaan Suomen
kaksikielisyyttä ja pohjoismaista elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja
monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Oppiaineena ruotsin kieli on taito- ja kulttuuriaine.

RUOTSI A-KIELENÄ

Ruotsin A-oppimäärää voidaan opiskella kaikille yhteisenä tai vapaaehtoisena kielenä. Hyvien opiskelutottumusten omaksuminen kaikille yhteisen
kielen opetuksessa luo pohjaa myöhemmin alkaville kieliopinnoille. A-kielen opiskelun myötä oppilaalla alkaa kehittyä myös kulttuurien välinen
toimintakyky.

VUOSILUOKAT 1−2

Mikäli kielten opetus aloitetaan ennen kolmatta luokkaa, keskitytään aluksi kuullun ymmärtämiseen, toistamiseen ja soveltamiseen sekä suullisen
kommunikaation harjoittamiseen. Kirjoitettua kielimuotoa käytetään suullisen harjoittelun tukena tilanteen mukaan. Opetus tulee integroida oppilaan
omaan kokemuspiiriin kuuluviin tai opetuksessa jo käsiteltyihin sisältöihin ja teemoihin. Myös kulttuurien välisiin eroihin tutustutaan alustavasti.
Opetus on luonteeltaan toiminnallista ja leikinomaista.

TAVOITTEET
Oppilas
• tulee tietoiseksi kielestä ja sen merkityksestä
• rohkaistuu puhumaan sana- ja sanontatasolla kuuntelemalla ja ymmärtämällä kieltä
• saa pohjaa kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille
• kiinnostuu kielten opiskelusta ja elämästä erilaisissa kulttuureissa.

KESKEISET SISÄLLÖT
• jokapäiväinen elämä ja lähiympäristö, koti ja koulu
• ikäkauteen soveltuvat ruotsinkieliset laulut, lorut ja leikit
• ruotsinkieliseen kulttuuriin ja kielialueeseen ja jossain määrin muihinkin Pohjoismaihin liittyvää keskeistä yleistietoa

VUOSILUOKAT 3−6

Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilasta viestimään ruotsiksi hyvin konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti
suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää lisäten. Hänen tulee tiedostaa, että kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia. Oppilaalle tulee
kehittyä hyviä kielenopiskelutottumuksia.

TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
• kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään ruotsiksi yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin
apuun tukeutuen
• ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän tekstin tai puheen keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana
• kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• tuntemaan suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa
• viestimään ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa
• käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä
• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan
• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa
tavoitteisiin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit suomen- ja ruotsinkielisen kielialueen näkökulmasta
• lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti, perheenjäsenet ja ystävät
• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
• asuminen maalla ja kaupungissa
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot
• asioiminen erilaisissa tilanteissa
• perustietoja suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta elämänmuodosta

Rakenteet
• viestinnän kannalta keskeistä kielioppia

Viestintästrategiat
• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta
• omien viestien suunnittelu
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
• kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja tulkitsemisessa

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kielitaito
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Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:

Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:

Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee oman ja ruotsinkielisen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. Oppilas pystyy vuorovaikutukseen ruotsinkielisten
henkilöiden kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.

Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja
sanakirjaa, ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.

VUOSILUOKAT 7−9

Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan ruotsin kielen taito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastusten, palveluiden ja julkisen
elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia ruotsinkielisen kulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa, ja hän
hankkii lisää kielten opiskeluun sopivia strategioita.

TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
• ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä
• selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään
• kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista
• tiedostamaan Suomessa ja Ruotsissa puhutun ruotsin kielen keskeisiä eroavuuksia.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• tuntemaan suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista kulttuuria ja ymmärtämään kulttuurierojen syitä
• viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
• tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita sekä käyttämään hyväksi äidinkielessä
oppimaansa
• hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä
• tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä
• arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit suomen- ja ruotsinkielisen kielialueen näkökulmasta
Luokilla 3−6 esiin tulleen lisäksi
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• matkustaminen
• julkiset palvelut
• opiskelu, työ ja elinkeinoelämä
• kestävä kehitys
• terveys ja hyvinvointi
• tiedotusvälineet

Rakenteet
• keskeinen verbioppi
• substantiivien, adjektiivien sekä tavallisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö
• keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet

Viestintästrategiat
• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
• oman kielenkäytön tarkkailu
• joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloituksen ja lopetuksen sekä puheenvuoron ottamiseen ja
ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:

Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:

Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee oman ja ruotsalaisen kulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä sekä historiallisia juuria.

Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän
sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.

RUOTSI B-KIELENÄ
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VUOSILUOKAT 7−9

Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perustaidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan
kielenopiskelutaitojen ja kulttuurien välisen toimintakyvyn kehittymistä.

TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
• kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään ruotsiksi arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin
apuun tukeutuen
• ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä tai puhetta tilanneyhteyden tukemana
• kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• ymmärtämään suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa
• viestimään ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten omien viestien laatimista ja tiedonhankintavälineiden käyttöä
• tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita
• arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ruotsin kielen kielialueen näkökulmasta
• lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti, perheenjäsenet ja ystävät
• harrastukset ja vapaa-ajan vietto
• matkustaminen
• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
• asuminen maalla ja kaupungissa
• ostoksilla käynti ja julkisten palvelujen käyttö
• perustietoja suomenruotsalaista, ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta elämänmuodosta

Rakenteet
• kaikkein keskeisin verbioppi
• substantiivien ja adjektiivien taivutus
• keskeistä lauseoppia ja sidosrakenteita

Viestintästrategiat
• kielellinen tai tilannevihjeisiin pohjautuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
• oman kielenkäytön tarkkailu
• puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
• joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja
ylläpitämisen sekä palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Kielitaito

Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:

Kuulluun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A1.3 Toimiva alkeiskielitaito

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten elämänmuotojen ja kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja
yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee maamme suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja ymmärtää pohjoismaisen
yhteistyön merkityksen.

Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän
sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.

Sastamala

Ruotsi B-kielenä

Vuosiluokat 7 – 9

Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perustai-don saavuttaminen. Lisäksi opetukseen kuuluu keskeisiä
sisältöjä ruotsinkielisestä ja poh-joismaisesta kulttuurista. Opetus edistää oppilaan kielenopiskelutaitoja.

Työtavat

Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joi-den avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista.
Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävä-nään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskente-lyä.
Työtapojen valinnan perusteita ovat , että ne
• virittävät halun oppia
• ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen luonteen
• aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti
• edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista
• kehittävät tiedonhankkimisen, soveltamisen ja arvioinnin taitoja
• tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista
• edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kan-tamista toisista
• kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta , arvioida sitä sekä hankkia palau-tetta oman toiminnan reflektointia varten
• auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen
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• kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa

Aihekokonaisuudet

Ruotsin kielen opetuksessa toteutuvat osa-alueet seuraavista aihekokonaisuuksista
3.Ihmisenä kasvaminen
• oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän
• oppilas oppii tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittää itseään opiskelijana kartutta-malla opiskelutaitojaan ja opettelemalla omakohtaista
tavoitteenasettelua .Oppilas oppii toi-mimaan ryhmän jäsenenä erilaisten ryhmätoimintatapojen avulla , toisten huomioon ottami-sella ja oikeuksien ja
velvollisuuksien harjoittamisella
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
• oppilas oppii näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteettinsä osana pohjoismaista kulttuuria, koska opetuksen tilanteet ja aihealueet sijoittuvat
pohjoismaiseen ympäristöön
• oppilas oppii ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä tutustumalla muiden Pohjois-maiden tapakulttuuriin ja sen merkitykseen
kanssakäynnissä pohjoismaalaisten kanssa
7.Viestintä ja mediataito
• oppilas oppii käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa käyttämällä re-surssien sallimissa määrin viestintäteknisiä välineitä oman
kielenoppimisensa edistämiseksi valmiiden sovellusten avulla
8.Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
• oppilas oppii arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksu-maan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja
ruotsin kielellä opetuksen ympäristö-aihepiirissä

Arviointi

Kaikissa oppimäärissä arvioinnin tulee perustua sekä suulliseen että kirjalliseen kielitai-toon.Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon miten hyvin ja
säännöllisesti oppilas on toteutta-nut ikäkaudeltaan vaadittavia opiskelustrategioita.
Arvosana 5 = välttävä
Arvosana 8 = hyvä

Vuosiluokka 7 ( 2 vkt / jaksomuotoisessa 2 kurssia)

Tavoitteet

Kieli
Oppilas oppii
• ilmaisemaan ruotsiksi yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa omat henkilötietonsa ja kom-munikoimaan puhekumppanin avulla perheestä,
harrastuksista, koulusta ja omasta arkiympä-ristöstä
• pyytämään, tarjoamaan, tervehtimään, kiittämään ja mahdollisesti tiedustelemaan hintaa sekä vastaamaan toivotuksiin
• ymmärtämään käsiteltyjä aiheita koskevan tekstin ja puheen keskeisimmän sisällön
• kirjoittamaan itseään koskevista asioista lyhyitä lauseita ja viestejä

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• tuntemaan Suomen ruotsinkielisiä kaupunkeja ja muita alueita nimeltä
• ymmärtämään ja arvostamaan omaa ja muiden Pohjoismaiden kulttuuria
• tuntemaan kielialueiden maiden ja pääkaupunkien nimet
• pohjoismaista kulttuuriperintöä ja nykyajan kulttuurin ilmiöitä

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• käyttämään kielenopiskelulle tyypillisiä sosiaalisia ja yksilöllisiä työtapoja
• käyttämään sanastoa tekstin ymmärtämiseksi
• huolehtimaan kotitehtävistään, ottamaan vastuuta omasta oppimisesta olemalla yritteliäs ja pyytämällä tarvittaessa apua
• arvioimaan työskentelyään ja kielitaitoansa suhteessa annettuihin tavoitteisiin

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
• lähiympäristö ja koti ja siihen olennaisesti kuuluvat henkilöt, perheenjäsenet ja ystävät
• Suomi kaksikielisenä maana (sekä esim. Ahvenanmaa), Ruotsin maantiedettä ja kulttuuri-ilmiöitä alustavasti sekä perustietoja muista Pohjoismaista
• koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto

Rakenteet
• verbin preesens , apuverbit ja perusmuoto
• substantiivin yksikkö ja monikko
• adjektiivin taivutus
• persoonapronominin nominatiivi, objektimuoto ja omistuspronominit
• yleisimpiä prepositioita
• perusluvut, kellonaika, viikonpäivät ja kuukaudet
• väite- ja kysymyslauseen sanajärjestys

Viestintästrategiat
Oppilas oppii
• kielelliseen tai tilannevihjeisiin perustuvaa päättelyä viestin sisällön selvittämiseksi
• yksinkertaisten suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten kuten puheenvuoron ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten
käyttöä

Arviointikriteerit arvosanalle 5

Kieli
Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää erittäin rajallisen märän tavallisimpia sanoja ( tervehdyk-siä , nimiä, lukuja ) tarvitsee erittäin paljon apua: toistoa ,
osoittamista, käännöstä .
Puhuminen: osaa vastata häntä koskeviin kysymyksiin yksittäisiä sanoja käyttäen. Selviytyy muutamista sosiaalisista tilanteista, joissa puhekumppani
auttaa ja vastaukseksi riittää sana tai ele. Ääntämisvirheet estävät viestin perillemenon.
Luetun ymmärtäminen: tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja osaa yhdistä niitä ku-viin/suomennoksiin.
Kirjoittaminen: Ilmaisee jotenkin ymmärrettävästi omia tietojaan ja osaa kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja.
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Kulttuuritaidot
Tuntee vähän kohdekulttuurista.

Opiskelustrategiat
Oppilas osallistuu tunnilla työskentelyyn ja tekee hänelle osoitetut kotitehtävät kykyjensä mukaan.

Arviointikriteerit arvosanalle 8

Kieli
Kuullun ymmärtäminen : ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita ja kysymyksiä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömiin
tilanteisiin. Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilannevihjeitä. Tarvitsee paljon apua: puheen
hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä.
Puhuminen: osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Vuoro-vaikutus on puhekumppanin varassa ja puhuja turvautuu
ehkä äidinkieleen tai eleisiin. Pu-heessa voi olla paljon pitkiä taukoja, toistoja tai katkoksia. Ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia.
Osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmauk-sia. Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa
kaavamaiset ilmauk-set voivat olla melko virheettömiä.
Luetun ymmärtäminen: ymmärtää nimiä ja muita hyvin yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä, jot-ka liittyvät välittömiin tarpeisiin. Tunnistaa yksinkertaisesta
tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tarvittaessa uudelleen. Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa
yhteydessä on rajallinen.
Kirjoittaminen: osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin. Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä muistiin
henkilökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja. Osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja. Ei kykene vapaa-seen
tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia.

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee keskeisiä oman ja pohjoismaisen kohdekulttuurin välisiä eroja.

Opiskelustrategiat
Oppilas huolehtii säännöllisesti kotitehtävistään ja työvälineistään. Hän noudattaa opettajajoh-toista yksilö ja parityöskentelyä ja ottaa vastuun omasta
oppimisestaan olemalla yritteliäs ja ymmärtämällä säännöllisen viestinnällisen harjoittelun merkityksen kielen oppimisessa. Hän osaa myös arvioida
omaa työskentelyään ja taitojaan suhteessa annettuihin tavoitteisiin.

Vuosiluokka 8 (2 vkt /jaksomuotoisessa 2 kurssia)

Tavoitteet

Kieli
Oppilas oppii 7. luokalla opiskeltujen asioiden lisäksi
• kommunikoimaan ruotsiksi tavallisimmissa arkipäivän liittyvissä tilanteissa, joissa puhe-kumppani voi auttaa
• kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään itselleen läheisiä asioita
• ymmärtämään edellisiä aiheita käsittelevän tekstin ja puheen keskeisimmän sisällön
• kirjoittamaan itseään, omaa lähiympäristöä ja vapaa-aikaa koskevan lyhyen viestin.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii 7. luokalla käsiteltyjen asioiden lisäksi
• tuntemaan lisää Ruotsia ja sen maantiedettä
• viestimään arkipäivän tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla
• lisää tietoa Pohjoismaisesta kulttuuriperinnöstä ja nykyajan kulttuuri-ilmiöistä

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii 7. luokalla opeteltujen asioiden lisäksi
• käyttämään erilaisia kielenopiskelun työtapoja kuten yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sekä har-joittelemaan eri tiedonhankintavälineiden käyttöä
• ottamaan lisää vastuuta omasta oppimisestaan
• arvioimaan kielitaitoaan ja työskentelytapojaan suhteessa annettuihin tavoitteisiin

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
• lähiympäristö ja siihen kuuluvat asiat kuten koti, perhe-elämä, ystävät sekä vapaa-aika
• arkipäivän toiminnot ja ilmiöt kuten pukeutuminen, ruokailu, fyysinen vointi
• yksinkertaiset julkiset palvelut ja asiointitilanteet
• matkustaminen ja tien kysyminen ja neuvominen
• tutustuminen Ahvenanmaahan, Ruotsiin ja Tukholmaan ja mahdollisesti myös Norjaan ja Osloon

Rakenteet
Oppilas oppii

• persoonapronominien objektimuodot (mikäli ei ole käsitelty jo 7. luokalla)
• vilken, vilket, vilka
• den/det/de här
• den/det/de där
• järjestysluvut
• ajanmääreitä
• verbin imperfektin, perfektin
• man- rakenteen
• imperatiivin
• sivulauseen

Seuraavat rakenteet voidaan käsitellä joko 8. tai 9. luokalla: sivulause, pluskvamperfekti, im-peratiivi, adjektiivien vertailu, adverbit ja någon/ingen
-pronominit.

Viestintästrategiat
Oppilas oppii
• hyödyntämään vuorovaikutuksessa saatua palautetta
• suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia, kuteen puheenvuoron ottaminen, pu-heenvuoron aloitus ja lopetus
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Arviointikriteerit arvosanalle 5(välttävä)

Kieli
Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää erittäin rajallisen määrän tavallisimpia sanoja (tervehdyk-siä, nimiä, lukuja). Tarvitsee erittäin paljon apua: toistoa,
osoittamista, käännöstä.
Puhuminen: osaa vastata häntä koskeviin kysymyksiin yksittäisiä sanoja käyttäen. Selviytyy muutamista sosiaalisista tilanteista ja palvelutilanteista,
joissa puhekumppani auttaa ja vasta-ukseksi riittää sana tai ele. Ääntämisvirheet estävät viestin perillemenon.
Kuullun ymmärtäminen: tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja sanontoja ja osaa yhdis-tää ne kuviin/suomennoksiin.
Kirjoittaminen: osaa henkilökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja.

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee joitakin asioita kohdekulttuurista ja sen maantieteestä.

Opiskelustrategiat
Oppilas osallistuu tunnilla työskentelyyn ja tekee hänelle osoitetut kotitehtävät kykyjensä mukaan.

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kieli
Kuullun ymmärtäminen (A1.3)): ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysy-myksiä, jokapäiväisiä ohjeita pyyntöjä ja kieltoja )
rutiininomaisissa keskusteluissa tilanneyh-teyden tukemana. Pystyy seuraamaan yksinkertaista, välittömään tilanteeseen tai omaan ko-kemukseen
liittyvä keskustelua. Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaa-lia hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua yleiskielistä puhetta.
Puhuminen (A1.2): Osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata hen-kilökohtaisia perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa.
Tarvitsee usein puhekumppanin apua. Puheessa on taukoja ja muita katkoksia. Ääntäminen voi aiheuttaa ymmärtämisongel-mia. Osaa hyvin
suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia ilmauksia ja peruskie-liopin aineksia. Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy hyvin paljon
kaikenlaisia vir-heitä.
Luetun ymmärtäminen (A1.3): pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja. Ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää
ja rutiinitapahtumia. Pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä. Lyhyenkin tekstinpätkän luke-minen voi olla hidasta.
Kirjoittaminen (A1.2.): osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lasein. Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään (esim.
vastauksia kysymyksiin). Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia päälauseita. Ulkoa ope-tellut fraasit voivat
olla oikein kirjoitettuja, mutta alkeellisemmassakin vapaassa tuotoksessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä.

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee keskeisiä oman ja pohjoismaisen kulttuurin eroja ja maantiedettä.

Opiskelustrategiat
Oppilas huolehtii säännöllisesti kotitehtävistään ja työvälineistään. Hän osaa työskennellä yksin ja parin kanssa sekä pyrkii ottamaan vastuun myös
muiden oppimisesta yhteistoimin-nallisten oppimistilanteiden aikana.Hän asettaa itse omiakin tavoitteita ja käyttää säännöllises-ti viestinnällistä
harjoitusta sekä tiedonhankintavälineitä.

Vuosiluokka 9 (2 vkt / jaksomuotoisessa 2 kurssia)

Tavoitteet

Kieli
Oppilas oppii edellisillä luokilla oppimansa lisäksi
• ymmärtämään puhetta ja tekstiä itselleen tärkeistä aiheista
• kirjoittamaan omaan elämään ja konkreettisiin tarpeisiin liittyviä tavallisimpia sanontoja ja lauseita
• Kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään ruotsiksi arkipäivän tavan-omaisissa puhetilanteissa

Kulttuuritaidot
Edellisillä luokilla oppimansa lisäksi oppilas
• oppii tuntemaan enemmän pohjoismaisesta kulttuurista ja kulttuurituotoksista
• tutustuu Ruotsin lisäksi myös esim. Tanskan , Norjan ja Islannin maantieteeseen ja kulttuu-riin
• oppii viestimään lisää kohdemaan kulttuurille tyypillisellä tavalla

Opiskelustrategiat
Edellisillä luokilla oppimansa lisäksi oppilas vahvistaa taitoaan
• käyttää erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja
• ottaa vastuuta omasta kielenopiskelusta
• arvioida omaa työskentelyään ja kielitaitoansa suhteessa annettuihin tavoitteisiin ja tarvitta-essa muuttamaan työskentelytapojaan

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
• koulunkäynti ja jatko-opiskelu
• työ ja ammatti
• ympäristö

Rakenteet
Oppilas oppii
• verbin pluskvamperfektin ja futuurin
• adverbin
• vår ja er- pronominit
• verbin perusmuodon käytön
• prepositioilmauksia
• konditionaalin
• adjektiivin vertailumuodot

Seuraavat rakenteet voidaan käsitellä joko 8. tai 9. luokalla: sivulause, pluskvamperfekti, im-peratiivi, adjektiivin vertailu, adverbit ja någon/ingen
-pronomini

Viestintästrategiat
Oppilas oppii tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään ja kompensoimaan puuttuvaa kielitaitoaan likimääräisellä ilmaisulla.

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)
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Kieli
Kuullun ymmärtäminen: Oppilas ymmärtää joitakin sanoja, lyhyitä lauseita ja kysymyksiä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin. Tarvitsee puheen
hidastamista, toistoa ja näyttämis-tä.
Puhuminen: Osaa kertoa yksittäisin sanoin henkilökohtaisia tietoja ja arkipäivän asioita. Ään-täminen aiheuttaa ymmärtämisongelmia.
Luetun ymmärtäminen: Ymmärtää joitakin yksinkertaisia tekstejä arkipäivän tilanteista. Pys-tyy apuvälineiden avulla lukemaan lyhyitä
lauserakenteeltaan yksinkertaisia tekstejä. Ei pysty ymmärtämään tekstin yksityiskohtia.
Kirjoittaminen: Osaa kirjoittaa yksittäisiä sanoja tai lyhyitä lauseita itsestään apuvälineitä käyttäen. Osaa kirjoittaa joukon erillisiä sanoja.

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee joitakin asioita pohjoismaisesta kulttuurista ja osaa verrata sitä omaan kulttuu-riin. Tuntee jonkin verran Pohjoismaiden maantiedettä ja
historiaa.
Opiskelustrategiat
Oppilas osallistuu säännöllisesti kykyjensä mukaan työskentelyyn tunnilla ja tekee hänelle osoitetut kotitehtävät.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kieli
Kuullun ymmärtäminen (A2.1):
• Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua aiheista, jotka ovat hänelle välittömän tärkeitä.
• Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja vies-tien (ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön sekä havaitsemaan
aihepiirin vaihdokset tv-uutisissa.
• Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi pu-huttua yleiskielistä puhetta, joka usein täytyy lisäksi
toistaa.
Puhuminen (A1.3):
• Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuo-ropuheluista ja palvelutilanteista. Tarvitsee joskus
puhekumppanin apua.
• Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat, muualla tauot ja katkokset ovat hyvin ilmeisiä.
• Ääntäminen voi joskus tuottaa ymmärtämisongelmia.
• Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja perustason lauserakenteita.
• Alkeellisessakin puheessa esiintyy paljon peruskielioppivirheitä.
Luetun ymmärtäminen (A2.1):
• Ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä (yksityiskir-jeitä, pikku-uutisia, arkisimpia käyttöohjeita).
• Ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy
hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kon-tekstin avulla.
• Lyhyenkin tekstinpätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta.
Kirjoittaminen (A1.3):
• Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa.
• Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (yksinkertaisen postikortin, henkilötiedot, yksinkertai-nen sanelu).
• Osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konkreet-tisiin tarpeisiin. Osaa kirjoittaa muutamia yksilauseisia
virkkeitä.
• Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy monenlaisia virheitä.

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee oman ja ruotsalaisen kulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä sekä historiallisia juuria.

Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen
harjoittelun merkityksen. Oppilas huo-lehtii työskentelyssä käytettävistä välineistä ja pitää tarvittavat omat opiskeluvälineensä mu-kana ja huolehtii
annetuista kotitehtävistä. Oppilas toteuttaa sekä opettajajohtoista, yksilöllistä että yhteistoiminnallista työskentelyä oppitunneilla. Oppilas osoittaa
yritteliäisyyttä oman oppimisensa edistämiseksi ja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään myös muiden oppimis-ta. Oppilas osaa arvioida taitojaan ja
työskentelyään suhteessa annettuihin ja itse asetettuihin tavoitteisiin.

7.5 Vieraat kielet

Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas
käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että
taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja
kulttuuriaine.

A-KIELI

A-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Lisäksi A-kieli voidaan aloittaa vapaaehtoisena. Hyvien opiskelutottumusten omaksuminen kaikille
yhteisen A-kielen opetuksessa luo pohjaa myöhemmin alkaville kieliopinnoille. A-kielen opiskelun myötä oppilailla alkaa myös kehittyä kulttuurien
välinen toimintakyky.

VUOSILUOKAT 1−2

Mikäli kielten opetus aloitetaan ennen kolmatta luokkaa, keskitytään aluksi kuullun ymmärtämiseen, toistamiseen ja soveltamiseen sekä suullisen
kommunikaation harjoittamiseen. Kirjoitettua kielimuotoa käytetään suullisen harjoittelun tukena tilanteen mukaan. Opetus tulee integroida oppilaan
omaan kokemuspiiriin kuuluviin tai opetuksessa jo käsiteltyihin sisältöihin ja teemoihin. Myös kulttuurien välisiin eroihin tutustutaan alustavasti.
Opetus on luonteeltaan toiminnallista ja leikinomaista.

TAVOITTEET
Oppilas
• tulee tietoiseksi kielestä ja sen merkityksestä
• rohkaistuu puhumaan sana- ja sanontatasolla kuuntelemalla ja ymmärtämällä kieltä
• saa pohjaa kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille
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• kiinnostuu kielten opiskelusta ja elämästä erilaisissa kulttuureissa.

KESKEISET SISÄLLÖT
• jokapäiväinen elämä ja lähiympäristö, koti ja koulu
• ikäkauteen soveltuvat laulut, lorut ja leikit
• kohdekielen kulttuuriin ja kielialueeseen liittyvää keskeistä yleistietoa

VUOSILUOKAT 3−6

Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas viestimään vieraalla kielellä hyvin konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti
suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää lisäten. Hänen tulee tiedostaa, että kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia. Oppilaalle tulee
kehittyä hyviä kielenopiskelutottumuksia.

TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
• kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa
puhekumppanin apuun tukeutuen
• ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana
• kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• tuntemaan kohdekulttuuria ja tutustuu alustavasti kohdekulttuurin ja suomalaisen kulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin
• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa
• käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä
• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan
• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa
tavoitteisiin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
• lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti ja perheenjäsenet
• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
• asuminen maalla ja kaupungissa
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot
• asioiminen erilaisissa tilanteissa
• perustietoja omasta ja kohdekulttuurista, kielestä riippuen mahdollisesti myös kohdekulttuurista Suomessa

Rakenteet
• viestinnän kannalta kullekin kielelle ominainen keskeinen kielioppi
• tarvittaessa kohdekielen kirjoitusjärjestelmä kielialueen normin mukaan

Viestintästrategiat
• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta
• omien viestien suunnittelu
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
• kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja tulkitsemisessa

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kielitaito

Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:

Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen

Englanti A2.1 Toimiva alkeiskielitaito A1.3 Kehittyvä alkeiskielitaito A2.1 Toimiva alkeiskielitaito A1.3 Kehittyvä alkeiskielitaito

Muut kielet A1.3 Peruskielitaidon alkuvaihe A1.2 Toimiva alkeiskielitaito A1.3 Peruskielitaidon alkuvaihe A1.2 Toimiva alkeiskielitaito

Kulttuuritaidot
Oppilas
• tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja
• pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.

Opiskelustrategiat
Oppilas
• käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa
• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.

VUOSILUOKAT 7−9

Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän
alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten
opiskelulle ominaisia strategioita.

TAVOITTEET
Kielitaito, muu kuin englanti
Oppilas oppii
• ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä
• selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään
• kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista.
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Kielitaito, englanti
Oppilas oppii
• ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä
• selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka
sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia
• tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten
• viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
• tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä
oppimaansa
• hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä
• tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä
• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
Luokilla 3−6 esiin tulleen lisäksi
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• matkustaminen
• julkiset palvelut
• opiskelu, työ ja elinkeinoelämä
• kestävä kehitys
• terveys ja hyvinvointi
• tiedotusvälineet

Rakenteet
• verbin perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot
• substantiivien ja adjektiivien sekä yleisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö
• keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet

Viestintästrategiat
• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
• oman kielenkäytön tarkkailu
• joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja
ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Kielitaito

Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:

Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen

Englanti B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä peruskielitaito B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

Muut kielet A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.

Opiskelustrategiat
Oppilas
• käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja
• on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.

Sastamala A1- kieli englanti

ENGLANTI

Vuosiluokat 1-2

Mikäli kielen opetus aloitetaan jo ennen kolmatta luokkaa, keskitytään aluksi kuullun ymmär-tämiseen, toistamiseen ja soveltamiseen sekä suullisen
kommunikaation harjoittamiseen. Kir-joitettua kielimuotoa käytetään suullisen harjoittelun tukena tilanteen mukaan. Opetus tulee integroida oppilaan
omaan kokemuspiiriin kuuluviin tai opetuksessa jo käsiteltyihin teemoi-hin ja sisältöihin. Myös kultturien välisiin eroihin tutustutaan alustavasti. Opetus
on luonteel-taan leikinomaista ja toiminnallista.

Tavoitteet

Oppilas tiedostaa ja tunnistaa englannin kielen. Hän rohkaistuu kuuntelemaan, ymmärtämään ja puhumaan kieltä sanatasolla. Olennaista on oikeiden
ääntämistottumusten omaksuminen sekä intonaatio ja rytmi. Oppilas saa pohjaa kielenopiskelutaidolle ja myöhemmille kieliopin-noille. Hän kiinnostuu
kielten opiskelusta ja elämästä erilaisissa kulttuureissa.

Keskeiset sisällöt

Opetus sisältää lapsen jokapäiväiseen elämään liittyviä, ikäkauteen soveltuvia lauluja, loruja ja leikkejä. Aihepiirien valinnassa huomioidaan oppilaan
ikäkausi. Oppilaan kanssa voidaan käsitellä kohdekielen kulttuuriin sekä kielialueeseen liittyvää keskeistä sanastoa.
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Vuosiluokat 3-6

Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas viestimään vieraalla kielellä hyvin konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti
suullisesti ja vähitellen kirjallista viestin-tää lisäten. Hänen tulee tiedostaa, että kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia. oppilaalle tulee
myös kehittyä hyviä kielenopiskelutottumuksia.

Vuosiluokka 3 Viikkotunteja 2

Tavoitteet

Kielitaito
- Oppilas oppii tuottamaan yksinkertaisia kysymyksiä ja reagoimaan niihin
puhekumppanin apuun tukeutuen.
- Oppilas saa tarvitsemansa ääntämisavun.
- oppilas oppii ymmärtämään yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta vain
kaikkein keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana.
- Oppilas oppii kaikkein keskeisintä ja itselleen läheisintä sanastoa ja
sanontoja.

Kulttuuritaidot
- Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriaan.
- Oppilas oppii hahmottamaan, että on olemassa erilaisia kieliä ja
kulttuureita ja asennoituu ennakkoluulottomasti vieraisiin kulttuureihin ja
niiden edustajiin.

Opiskelustrategiat
-oppilas kasvaa vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen kieleoppimistilanteissa.
- Oppilas rohkaistuu käyttämään oppimaansa kieltä ryhmässä suullisesti pari-
ja pienryhmätilanteissa.
- Oppilas oppii käyttämään oppikirjaa,sanakirjaa ja muita
tiedonhankintavälineitä itsenäisesti.
- Oppilas oppii huolehtimaan kouluvälineistään ja kotitehtävistään.
- Oppilaalle kehittyvät hyvät kielenoppimistavat.
- Oppilas saa pohjaa ja harjoitusta opiskelutottumustensa itsearvioinnissa.
- Oppilas kokee vieraan kielen innostavana ja haasteellisena ja haluaa
kehittyä sen oppijana eteenpäin.

Keskeiset sisällöt

Tilaneet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielialueen näkökulmasta
- esimerkiksi: tervehtiminen, esittäytyminen, lukusanat 1-100, eläimiä, värejä,
harrastuksia, viikonpäivät, ruokia ja juomia, perhe- ja koulusanoja,
kehonosia, luontosanoja, arkipäivän puhetilanteita, kellonaika tasatunnein

Rakenteet
- be-, can- ja have-verbit alustavasti
- keskeisiä verbejä perusmuodossa
- adjektiiveja
- tavallisimmat kysymyssanat
- käskeminen ja kieltäminen
- säännöllinen monikko
- persoonapronomineja
- tavallisimpia pronomineja (in, on, under,behind)

Viestintästrategiat
- vietintätilanteiden suullinen harjoittelu on sidottu oppilaan elämänpiiristä
nouseviin mielekkäisiin aiheisiin sekä hänen kehitysvaiheeseensa sopiviin
kielen vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategioihin
- perusvalmiudet helpohkoon suullisiin viestintään
- sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kokonaisvaltainen harjoittelu
turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä
- viestinnän apuna käytetään mm. eleitä ja ilmeitä sekä tukeudutaan
puhekumppanin apuun
- kirjoitus- ja äänneasujen erilaisuuteen tutustuminen
- joidenkin äännemerkkien tunnistaminen
- kielelle ominainen lauserytmi
- puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
- rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
- oppilas ymmärtää rajallisen määrän tervehdyksiä
- Oppilas ymmärtää itseensä läheisesti liittyvästä, lyhyestä ja
yksinkertaisesta puheesta ja selkeistä lausahduksista joitain tavallisimpia
sanoja, nimiä, lukuja.
- Oppilas ymmärtää joitakin selkeitä kehotuksia, kieltoja, ohjeita ja osaa
toimia niiden mukaan
- oppilas tarvitsee erittäin paljon apua: toistoja, osoittamista ja käännöstä

Puhuminen
- oppilas osaa tervehtiä ja kiittää
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- oppilas osaa vastata lyhyesti muutamaan kaikkein helpoimpaan itseään
koskevaan kysymykseen edes haparoiden (selkeästi kysyen, toistoa)
- oppilas tarvitsee apua ääntämisessä, jooka voi aiheuttaa ongelmia
ymmärtämisessä
- oppilas osaa sanoa joitakin sanoja ja osaa avustettuna käyttää hyvin
rajallisen määrän vakioilmauksia
- oppilas osaa auttavasti lukea ääneen tuttua teksiä.

Tekstin ymmärtäminen
- oppilas ymmärtää itseensä läheisesti liittyvästä, lyhyestä ja
yksinkertaisesta tekstinpätkästä joitain sanoja
- oppilas osaa yhdistää tutun sanan tai lauseen kuvaan

Kirjoittaminen
- oppilas osaa kirjoittaa muutamia kaikkein tutumpia sanoja tunnistettavasti
ja osaa kirjoittaa sanoja mallin mukaan

Kulttuuritaidot
- oppilas hahmottaa, että on erilaisia kieliä

Opiskelustategiat
- oppilas yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle
välttämättömiä työtapoja, kuten osallistua tunneilla parityöskentelyyn
ja tehdä kotitehtävät
- oppilas osaa etsiä asioita oppikirjasta opettajan avustuksella
- oppilas harjoittelee opiskelutottumustensa itsearviointia
- oppilaalla on myönteinen asenne vieraan kielen opiskeluun

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen (A1.1)
- oppilas ymmärtää tilanneyhteyden tukemana itseensä läheisistä liittyvästä
yksinkertaisesta puheesta ja lausahduksista kaikkein tutuimman ja keskei-
simmän sisällön.
- oppilas ymmärtää rajallisen määrän sanoja ja fraaseja arkisissa
yhteyksissä.
- oppilas tarvitsee erittäin paljon apua

Puhuminen (suppeasti A1.1)
- oppilas osaa tilanneyhteyden tukemana vastata lyhyesti tuttuihin itseään
koskeviin kysymyksiin ja osaa kysyä yksinkertaisia kysymyksiä
- oppilas osaa kaikkein keskeisintä ja itselleen läheisintä perussanastoa
ja käyttää joitakin kaavamaisia sanontoja
- ääntämisessä on vielä suuria puitteita

Tekstin ymmärtäminen (A1.1)
- oppilas ymmärtää itseensä läheisesti liittyvästä ja yksinkertaisesta
tekstistä tilanneyhteyden tukemana vain kaikkein keskeisimmän sisällön
- oppilas tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja sekä
osaaa yhditää niitä kuviin
- oppilaan kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin
ennakoitavissa yhteydessä on rajallinen

Kirjoittaminen (suppeasti A1.1)
- Oppilas osaa kirjoittaa perussanat ja joitakin sanontoja

Kulttuuritaidot
- oppilas tuntee omaa kulttuuriaan ja osaa arvostaa sitä
- oppilas osaa hahmottaa, että on olemassa erilaisia kieliä ja kulttuureita
- oppilas asennoituu ennakkoluulottomasti vieraisiin kieliin ja niiden
edustajiin

Opiskelustrategiat
- oppilas käyttää oppimaansa kieltä vuorovaikuitustilanteissa yritteliäästi
ja rohkeasti
- oppilaalle on muodostunut pohja hyville kielenopiskelun työtavoille
- oppilas käyttää oppikirjaa itsenäisesti
- oppilas osaa huolehtia kouluvälineistään ja kotitehtävistään
- oppilas ottaa vastiita pienistä, itsenäisistä oppimistehtävistä
- oppilas on harjoitellut oman oppimisensa arviointia
- oppilas kokee vieraan kielen innostavana ja haasteellisena ja haluaa
kehittyä sen oppijana eteenpäin

Vuosiluokka 4 Viikkotunteja 2

Tavoitteet

Kielitaito
- oppilas oppii kertomaan perustietoja itsestään ja perheestään ja
kirjoittamaan lyhyitä kirjallisia viestejä tutuista aiheista
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- oppilas oppii ymmärtämään keskeisimmän sisällön häneen itseensä ja hänen
lähipiiriinsä liittyvästä yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta

Kulttuuritaidot
- oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriaan
- oppilas asennoituu ennakkoluulottomasti vieraisiin kulttuureihin jka niiden
edustajiin
- oppilas oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän
piirteitä omassa ja kohdekulttuureissa

Opiskelustrategiat
- oppilas harjaantuu keskeisissä kielenopiskelun työtavoissa
- oppilaan pari- ja ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät ja hän osaa
käyttää kieltä vuorovaikutustilanteissa yritteliäästi ja rohkeasti
- oppilas harjaantuu oman oopimisensa arvioinnissa
- oppilas kokee kielen innostavana ja haasteellisena ja haluaa kehittyä sen
oppijana eteenpäin

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
- esimerkiksi: harrastuksia, säätiloja, maita ja kieliä, ostotilanne, sää ja
vuodenajat, kellonajat, mielipiteen ilmaiseminen, aakkoset, vaatteet,
ammatteja, kotiaskareita,ajoneuvoja, ulkonäön kuvailu ja numerot 1 - 1000000

Rakenteet
- syvennetään aiemmin opittuja rakenteita
- persoonapronominien omistusmuodot
- kysymys- ja kieltolauseiden muodostaminen
- ajan ja paikan prepositioita
- s-genetiivi
- yleis- ja kestopreesens alustavasti
- be- have- ja can-verbit
- epäsäännöllinen monikko

Viestintästrategiat
- viestintätilanteiden suullinen harjoittelu on sidottu oppilaan elämänpiiristä
nouseviin mielekkäisiin aiheisiin sekä hänen kehitysvaiheeseensa sopiviin
kielen vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategioihin
- sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kokonaisvaltainen harjoittelu
turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä
- viestinnän apuna käytetään mm. eleitä ja ilmeitä sekä tukeudutaan
puhekumppanin apuun

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kielitaito
-Kuullun ymmärtäminen
-oppilas ymmärtää joitakin itseensä läheisesti liityvästä, lyhyestä ja
yksinkertaisesta puheesta sekä selkeistä lausahduksista

-Puhuminen
- oppilas osaa vastata lyhyesti muutamaan häntä itseään koskevaan hyvin
helppoon kysymykseen edes haparoiden
- oppilas tarvitsee apua ääntämisessä
- oppilas osaa joitakin sanoja ja rajallisen määrän vakioilmauksia, joita
hän osaa käyttää apua saadessaan

-Tekstin ymmärtäminen
- oppilas ymmärtää joitakin sanoja lyhyestä, yksinkertaisesta ja häneen
itseensä liittyvästä tekstistä

-Kirjoittaminen
- oppilas osaa kirjoittaa joitakin perussanoja

Kulttuuritaidot
- oppilas oppii tunnistamaan omaan kulttuuriinsa liittyviä piirteitä ja
hahmottaa myös vieraita kulttuureita

Opiskelustrategiat
- oppilas yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle
välttämättömiä työtapoja

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen (A1.2)
- oppilas ymmärtää jonkin verran sanoja, lyhyitä lauseita ja kysymyksiä sekä
henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen liittyviä
kehotuksia
- oppilas ymmärtää ponnistellen yksinkertaiset lausumat ilman selkeää
tilanneyhteyttä
- oppilas tarvitsee erittäin paljon apua

Puhuminen (Ai.1)
- oppilas osaa vastata häntä koskeviin kysymyksiin lyhyillä lauseilla,
hän tukeutuu puhuessaan puhekumppaniinsa ja äidinkieleen ja eleisiin
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- puhe on katkonaista, siinä on runsaasti taikoja ja toistoa
- ääntäminen voi aiheuttaa ymmärtämisongelmia
- oppilas ei vielä pysty tuottamaan puhetta vapaasti, mutta kaavamaiset
ilmaisut voivat olla melko virheettömiä
- oppilas osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin tilannesidonnaisia
vakioilmauksia, jotka liittyvät läheisesti lapsen elinpiiriin

Tekstin ymmärtäminen (A1.2)
- oppilas ymmärtää tekstistä hyvin vähän, vain lyhyitä välittömiin
tarpeisiin liittyviä yksinkertaisia tekstejä esim. nimiä ja kylttejä
- mikäli tekstin voi lukea uudelleen, hän löytää yksittäisen tiedon
yksinkertaisesta tekstistä
- kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa
yhteydessä on heikko

Kirjoittaminen (A1.1)
- oppilas osaa viestiä välittömiä tarpeitaan hyvin lyhyin ilmaisuin
- oppilas osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä
muistiin henkilökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja
sanoja ja fraaseja
- oppilas osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja
- oppilas ei kykene vielä vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein
muutamia sanoja ja ilmauksia

Kulttuuritaidot
- oppilas oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän
piirteitä omassa ja kohdekulttuurissa
- oppilas asennoituu ennakkoluulottomasti vieraisiin kulttuureihin ja niiden
edustajiin
- oppilas kunnioittaa omaa kulttuuriaan

Opiskelustrategiat
- oppilas käyttää oppimaansa kieltä vuorovaikutustilanteissa yritteliäästi
- oppilas osaa käyttää oppikirjaansa ja arvioida oppimistaan
- oppilas oppii ottamaan vastuuta itsenäisistä oppimistehtävistä
- oppilas suhtautuu kielenopiskeluun myönteisesti

Vuosiluokka 5 Viikkotunteja 2

Tavoitteet

Kielitaito
- oppilas oppii ymmärtämään yksinkertaisia keskusteluja ja viestimään
välittömiä tarpeita (esim. avunpyytö)
- oppilas oppii kysymään ja vastaamaan henkilökohtaisia perustietoja
käsitteleviin kysymyksiin sekä suullisesti että kirjallisesti
- oppilas oppii rutiinomaisissa tilanteissa, tilanneyhteyden tukemana
ymmärtämään tekstejä ja lausumia, jotka käsittelevät hänen henkilökohtaisia
tietojaan ja kokemusmaailmaansa
- oppilas kirjoittaa virheettömästi joitakin tuttuja fraaseja ja sanoja
sekä harjoittelee kirjoittamaan lyhyitä viestejä ja kuvauksia eri aiheista
apuvälineitä käyttäen
- oppilas tarvitsee runsaasti aikaa puhutun tai kirjoitetun tekstin
ymmärtämiseen

Kulttuuritaidot
- oppilas oppii tuntemaan ja kunnioittamaan omaa kulttuuriaan
- opplas tutustuu alustavasti oman ja kohdekulttuurin eroihin ja
samankaltaisuuksiin
- oppilas opettelee luontevaa viestintää kohdekultturin arkitilanteissa
ja harjoittelee kohteliasta käyttäytymistä kohdekultturin edustajien
kanssa, kohdellen myös oppilastovereitaan kohteliaasti ja ystävällisesti

Opiskelustrategiat
- oppilas kasvaa vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen kielenoppimistilanteissa
- oppilas käyttää kielnopiskelun keskeisiä harjoittelumuotoja ja tuotoksissaan
uusia sanoja ja rakenteita
- oppilas harjoittelee merkityksien päättelemistä asiayhteydestä
- oppilas oppii itsenäisesti käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa sekä muita
tiedonhankintavälineitä
- oppilas kykenee opettajan ohjauksella arvioimaan työskentelyään ja
kileitaitonsa eri alueita suhteessa annettuihin tavoitteisiin

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kileialueen näkökulmasta
- 5. luokan tilanteet ja aihepiirit ovat aiemmin opitun vahvistamista ja
kertaamista.
- tilanteissa tulee monimutkaisempia fraaseja ja kirjallinen viestintä
lisääntyy

Rakenteet
- järjestysluvut
- artikkelin käyttö
- yleis- ja kestopreesens
- imperfekti alustavasti
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- adjektiivien vertailu (lyhyiden adjektiivien komparatiivi)
- there is, there are
- pronominit: omistus ja objektimuodot

Viestintästrategiat
- viestintätilanteiden suullinen harjoittelu on sidottu oppilaan elämänpiiristä
nouseviin mielekkäisiin aiheisiin sekä hänen kehitysvaiheeseensa sopiviin
kielen vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategioihin
- sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kokonaisvaltainen harjoittelu turvallisessa
ja kannustavassa ilmapiirissä
- vastauksien löytäminen rajattuihin kysymyksiin tekstistä ja puheesta
- tekstin ja puheen sisällön kertominen omin sanoin
- oppilas opettelee ilmaisemaan itseään ja mielipiteitään eri aiheista

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kielitaito
-Kuullun ymmärtäminen
- oppilas ymmärtää erittäin rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ja
fraaseja arkisissa yhteyksissään (esim. tervehdyksiä, lukuja, nimiä)
- oppilas ymmärtää ponnistellen kaikkein alkeellisinta kieliainesta
- oppilas tarvitsee erittäin paljon apua: toistoa, käännöksiä ja osoittamista

Puhuminen
- oppilas osaa lyhyesti vastata joihinkin häntä koskeviin yksinkertaisiin
kysymyksiin
- puhuja joutuu turvautumaan äidinkieleen tai eleisiin, vuorovaikutus on
puhekumppanin varassa
- puheessa on pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia
- ääntäminen tuottaa suuria ongelmia ymmärtämisessä

Teksin ymmärtäminen
- oppilas ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän
- oppilas ei ymmärrä entuudestaan tuntemattomia sanoja edes hyvin
ennustettavassa yhteydessä

Kirjoittaminen
- oppilas osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja
- oppilas osaa merkitä muistiin joitain henkilökohtaisia perustietojaan ja
kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja

Kulttuuritaidot
- oppilas tuntee omaa kulttuuriaan ja tietää pieniä asioita kohdekielen
kulttuurista
- oppilas kunnioittaa omaa ja vierasta kulttuuria ja on kohtelias sekä
vieraan kulttuurin edustajia että lu9okkatovereitaan kohtaan

Opiskelustrategiat
- oppilas ymmärtääkykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle
välttämättömiä työtapoja, kuten parityöskentelyyn osallistuminen ja
kotitehtävien tekeminen

Arviontikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kielitaito
-Kuullun ymmärtäminen (A1.3)
- oppilas ymmärtää yksinkertaisia lausumia rutiinomaisessa keskustelussa
tilanneyhteyden tukemana (esim. henk.kohtaisia kysymyksiä, jokapäiväisiä
ohjeita, pyyntöjä, kiletoja)
- oppilas kykenee seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin tai
omaan kokemukseensa liityviä keskusteluja
- yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja
kuulijalle kohdennettua puhetta

Puhuminen (A1.2)
- oppilas osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja
vastata henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa
- oppilas tarvitsee usein puhekumppanin apua
- oppilaan puhe on katkonaista ja siinä on paljon taukoja, ääntäminen
aiheuttaa usein ymmärtämisongelmia
- alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia
virheitä
- oppilas osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia
ilmaisuja ja peruskieliopin aineksia

Tekstin ymmärtäminen (A1.3)
- oppilas pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja
- oppilas ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää
ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita
- oppilas löytää tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä esim.
postikortista tai säätiedotuksesta
- lyhyenkin tekstinpätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hyvin hidasta

Kirjoittaminen (A1.2)
- oppilas osaa viestiä valittömiä tarpeita lyhyin lausein
- oppilas osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja
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lähipiiristään esim. vastauksia kysymyksiin tai muistilappuja
- oppilas osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoittamaan
hyvin yksinkertaisia päälauseita
- ulkoa opetellut fraasit voivat olla oikein kirjoitettuja, mutta
alkeellisimmassakin vapaassa tuotoksessa esiintyy hyvin paljon
kaikenlaisia virheitä

Kulttuuritaidot
- oppilas tuntee ja kunnioittaa omaa kulttuuriaan
- oppilas tunnistaa joitakin eroja ja samankaltaisuuksia oman ja
kohdekulttuurin välillä
- oppilas kohtelee luokkatovereitaan kohteliaasti, arvostaen ja ystävällisesti
- hän harjoittelee luontevaa ja kohteliasta viestintää kohdekulttuurin
arkitilanteissa

Opiskelustrategiat
- oppilas käyttää oppimaansa kieltä vuorovaikutustilanteissa yritteliäästi ja
vastuullisesti
- oppilas käyttää kielenopiskelun keskeisiä harjoittelumuotoja ja tuotoksissaan
uusia sanoja ja rakenteta
- oppilas käyttää itsenäisesti oppi- ja sanakirjaasekä muita
tiedonhankintavälineitä
- oppilas kykenee opettajan ohjauksella arvioimaan työskentelyään ja
kielitaitonsa eri alueita suhteessa annettuihin tavoitteisiin

Vuosiluokka 6 Viikkotunteja 2

Tavoitteet

Kielitaito
- oppilas oppii kertomaan perutietoja itsestään ja lähipiiristään
- oppilas oppii käyttämään kohdekieltä rohkeasti ei-kielellisiä ilmaisukeinoja
apuna käyttäen
- oppilas oppii viestimään kohdekielellä kohteliaasti jokapäiväisissä
tilanteissa oikeata intonaatiota käyttäen (osaa esittää yksinkertaisia
kysymyksiä ja vastata niihin), puhekumppani auttaa vuorovaikutustilanteissa
- oppilas oppii ymmärtämään arkielämää ja rutiinomaisia tapahtumia käsittelevän
puheen tai tekstin keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana
- oppilas selviytyy laajemmista teksteistä apuneuvoja käyttäen, hän ymmärtää
vaativampaa tekstiä kuin mitä hän itse osaa tuottaa
- oppilas oppii kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti
ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemukseen liittyvissä tilanteissa
sekä ymmärtää hänelle osoitettuja viestejä (esim. kortit, kirjeet)
- oppilas hallitsee ikäkaudelle sopiviin viestintätilanteisiin liittyvän
keskeisen sanaston

Kulttuuritaidot
- oppilas oppii tunnistamaan joitakin oman ja vieraan kulttuurin keskeisiä
eroja ja yhtäläisyyksiä
- oppilas tottuu kommunikoimaan arkitilanteissa luontevasti ja kohteliaasti
kohdekultturin edustajien kanssa
- oppilas osaa kertoa kotiseudustaan, Suomesta ja suomalaisista

Opiskelustrategiat
- oppilas oppii toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilan-
teissa
- oppilas oppii käyttämään lähinnä pari- ja pienryhmätyöskentelyä luontevana
osana opiskeluaan
- oppilas oppii käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita
tiedonhankintavälineitä
- oppilas oppii hyödyntämään uusia sanoja ja rakenteita omassa tuotoksessaan
- oppilas oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita
suhteessa annettuihin tavoitteisiin
- oppilas oppii asettamaan itselleen tavoitteita

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
- kansainvälisyys, matkustaminen ulkomailla, Suomesta kertominen englanniksi,
kieli maailmalla, erilaiset kulttuurit, luonto, uutiset, historia, juhlat,
moderni teknologia
- 5.luokan sanavaraston syventäminen ja edellisten vuosien tilanteiden ja
aihepiirien vahvistaminen

Rakenteet
- imperfekti
- säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti
- adjektiivien vertailumuodot
- ajan ja paikan prepositioita
- futuuriin ja konditionaaliin tutustuminen
- of - genetiivi
- have to - ja must/mustn´t -ilmaísu

Viestintästrategiat
- pääasioiden tunnistaminen tekstistä ja puheesta
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- vastauksien löytäminen rajattuihin kysymyksiin tekstistä ja puheesta
- tekstin ja puheen sisällön kertominen omin sanoin
- omien viestien suunnitteleminen ja tuottaminen, viestin sisältö muotoa
tärkeämpi
- kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja
tulkitsemisessa
- puhekumppanin apuun, nonverbaaliseen viestintään ja kirtoilmasuihin
tukeutuminen suullisessa vuorovaikutustilanteessa
- kehitysvaiheeseen sopivien vastaanottamis-, tuottamis- ja
vuorovaikutusstrategioiden käyttäminen
- kokonaisvaltainen, oppilaan omasta kokemusmaailmasta ja mielenkiinnon
kohteista nouseva viestintätilanteiden harjoittelu

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
- oppilas ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä
ja kehotuksia, jotka liityvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään
tilanteeseen
- oppilas joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia
ilman selviä tilannevihjeitä
- oppilas tarvitsee paljon apua; puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä
ja käännöstä

Puhuminen
- oppilas osaa vastata joihinkin häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin
lyhyin lausein
- vuorovaikutus on puhekumppanin varassa ja puhuja turvautuu äidinkielen
sanoihin ja eleisiin
- oppilas osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja
vakioilmaisuja
- oppilas osaa hallitsemansa kaavamaiset ilamaisut lähes virheettömästi,
mutta ei kykene vapaaseen tuotokseen
- ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia

Tekstin ymmärtäminen
- oppilas ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän
- oppilas tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja
osaa yhdistää niitä kuviin
- kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavissa
yhteydessä on hyvin rajallinen

Kirjoittaminen
- oppilas osaa viestiä joitakin välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin
- oppilas osaa merkitä muistiin henkilökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa
joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja, osaa joukon erillisiä sanoja ja
fraaseja, mutta ei kykene vapaaseen tuotokseen
- opppilas kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia

Kulttuuritaidot
- oppilas tuntee omaa kulttuuriaan ja tietää joitakin yksittäisiä asioita
kohdekulttuurista
- oppilas selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista arkitilanteista
kohdekulttuurin edustajan kanssa kaavamaisesti kommunikoiden

Opiskelustrategiat
- oppilas yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opikskelulle
välttämättömiä työtapoja, kuten osallistua tunnilla parityöskentelyyn ja
tehdä kotitehtävät

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen (A2.1)
- oppilas pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan
keskustelua aiheista, jotka ovat hänelle välittömän tärkeitä
- oppilas ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinostavien
keskustelujen ja vietien (ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön sekä havaitsee
aihepiirien vaihdokset tv- uutisissa
- yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella
ja selkeästi puhuttua yleiskielistä puhetta, joka usein täytyy toistaa

Puhuminen (A1.3)
- oppilas ossa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään
- oppilas selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja
palvelutilanteista, mutta tarvitsee joskus puhekumppanin apua
- puheessa kaikkien tutuimmat jaksot sujuvat, muualla taukoja ja katkoksia
- ääntäminen voi joskus tuottaa ymmärtämisongelmia
- oppilas osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia,
keskeisintä sanastoa ja perustason lauserakenteita
- oppilaalla esiintyy paljon peruskielioppivirheitä alkeellisessakin
puheessa

Tekstin ymmärtäminen (A2.1)
- oppilas ymmärtää yksinkertraisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa
sisältäviä tekstejä (yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia
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käyttöohjeita)
- oppilas ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin
kappaleen pituisesta tekstistä
- oppilas osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla
- lyhyenkin tekstinpätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta

Kirjoittaminen (A1.3)
- oppilas selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmassa, helposti
ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa
- oppilas osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (yksinkertaisen
postikortin tai sanelun, henkilötiedot)
- oppilas osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät
omaan elämään tai konkreettisiin tarpeisiin
- oppilas osaa kirjoittaa muutamia yksilauseisia virkkeitä
- oppilaalla esiintyy monenlaisia virheitä alkeellisessakin vapaassa
tuotoksessa

Kulttuuritaidot
- oppilas tuntee oman ja kohdekulttuurin keskeisimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja
- oppilas tottuu kommunikoimaan arkitilanteissa luontevasti ja kohteliaasti
kohdekulttuurin edustajien kanssa
- oppilas osaa kertoa kotiseudustaan, Suomesta ja suomalaisista

Opiskelustrategiat
- oppilas käyttää monipuolisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja
ja strategioita koulussa ja kotona
- oppilas on oivaltanut kielten opiskelussa välttämättömän sinnikkään
viestinnällisen harjoittelun merkityksen

Vuosiluokat 7 – 9

Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmär-tämään ja arvostamaan myös muiden kulttuureiden
elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista vies-tinnällistä
harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine.

Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän
alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuk-sessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten
opiskelulle ominaisia strategioita

A-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Lisäksi A-kieli voidaan aloittaa vapaaehtoise-na. Hyvien opiskelutottumusten omaksuminen kaikille
yhteisen A-kielen opetuksessa luo pohjaa myöhemmin alkaville kieliopinnoille. A-kielen opiskelun myötä oppilaalla alkaa myös kehittyä kulttuurien
välinen toimintakyky.

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen
Vieraan kielen opiskelussa edellytetään pitkäjänteistä työskentelyä. Oman opiskelun pohtimi-nen, itsearviointi sekä tavoitteiden asettaminen tukevat
oppilaan vastuun, minäkuvan ja itse-tunnon kehittymistä ja auttavat kohtaamaan epäonnistumista. Lisäksi tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin ja
pyritään turvaamaan jokaiselle onnistumisen elämyksiä. Erilaiset työtavat, kuten esimerkiksi pari- ja ryhmätyöt opettavat toisten huomioon ottamista ja
kehittävät elä-män hallinnan taitoja.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kansainvälisyys on olennainen osa vieraiden kielten opiskelua. Oman ja vieraan kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä opitaan ymmärtämään tutustumalla
kohdemaan elämään, tapa- ja ruo-kakulttuuriin, maantietoon ja jonkin verran myös historiaan. Toisten kulttuurien ymmärtämi-nen edellyttää, että
oppilas tuntee ensin omaa kulttuuriaan ja arvostaa sitä. Kieliopinnot mah-dollistavat kulttuurien välisen toimintakyvyn.

Viestintä ja mediataito
Kielten opiskelussa tarvitaan monipuolista ja vastuullista viestintätaitoa eri kansoja ja kulttuu-reja edustavien ihmisten välillä. Ymmärtäminen ja
ymmärretyksi tuleminen on viestinnässä olennaisinta. Kieltenopiskeluun kuuluu mediataitojen hyödyntäminen ja kehittäminen. Oppi-lasta tulee myös
ohjata lähdekriittisyyteen ja lähdeaineiston vastuulliseen käyttöön sekä verk-kotekniikkaan.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Englannin opiskelussa kannustetaan ja ohjataan yrittäjämäiseen toimintaan: omatoimisuuteen, aloitteellisuuteen ja päämäärätietoisuuteen.
Yhteistyökykyä kehitetään ryhmä- ja paritöillä. Sisällöissä esiintyy yhteiskunnallisia teemoja ja oppilaita kannustetaan ja ohjataan kriittisen mielipiteen
muodostamiseen ja ilmaisemiseen.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Arkipäivän opetustilanteissa pyritään huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet ja ohja-taan oppilaatkin tiedostamaan nämä. Ympäristöteemoja
käsitellään opetettavissa sisällöissä erityisesti 9. luokalla.

Turvallisuus ja liikenne
Englannin opiskeluun sisältyy olennaisesti kulttuuristen taitojen ja tietojen oppimista. Niihin liittyy olennaisesti oikeanlaiset kulttuuriset toimintatavat,
jotka osaltaan ehkäisevät turvalli-suusriskejä toimittaessa vieraan kulttuurin keskellä. Aihesisällöissä sivutaan muutoinkin tur-vallisuusasioita,
käsiteltäessä esim. globaaleja ongelmia ja terveellisiä elämäntapoja.

Ihminen ja teknologia
Opetuksessa hyödynnetään uutta teknologiaa ja opetetaan sen oikeanlaiseen ja vastuulliseen käyttöön. Ohjataan kriittisyyteen uusien
tiedonhankintamenetelmien kuten internetin käytös-sä. Aihesisällöissä sivutaan myös tulevaisuuden kysymyksiä ja teknologian suhdetta ympäris-
tökysymyksiin.

Vuosiluokka 7 Viikkotunteja 3

Tavoitteet

Kielitaito
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- Oppilas oppii ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä, joka käsittelee hänen ikäisensä nuoren elämää ja jonkin verran myös laajempaa
yleistietoa käsittelevää kuultua tai luettua, selvästi jäsenneltyä tekstiä.
- Oppilas pystyy kertomaan suullisesti ja kirjallisesti hänelle tutuista asioista ja selviytymään yksinkertaisista epävirallisista keskustelutilanteista.
- Oppilas tunnistaa foneettiset merkit ja osaa käyttää niitä harjoitellessaan ääntämistä.

Kulttuuritaidot
- Oppilas oppii vertailemaan omaa ja kohdekulttuuria joissakin tavanomaisimmissa tilanteissa sekä toimimaan niissä arkipäivän tilanteissa, jotka
sisältyvät kyseisen luokkatason opetuk-seen.
- Oppilas oppii arvostamaan omaa ja kohdekulttuuriaan ja tiedostamaan arvojen kulttuu-risidonnaisuuden.

Opiskelustrategiat
- Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työta-poja ja opiskelustrategioita, hankkimaan itsenäisesti
tietoa, osallistumaan pari- ja ryhmätyös-kentelyyn, ottamaan vastuun omasta opiskelustaan ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppi-maansa.
- Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestin-nässä valmisohjelmien tai ohjatusti Internetin avulla.
- Oppilas oppii tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti, parin kanssa tai ryhmässä.
- Oppilas kykenee arvioimaan omaa työskentelyään ja jonkin verran
myös kielitaitonsa eri osa-alueita suhteessa annettuihin tavoitteisiin ja tarvittaessa muutta-maan työskentelytapojaan.

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
Luokilla 3- 6 esiin tulleiden lisäksi
- vapaa-ajan vietto ja harrastukset
- opiskelu: hyvien opiskelutottumusten opettelu, minä oppijana
- ostoksilla käynti
- terveys ja hyvinvointi: läheisten ihmisten ja ystävien sekä lemmikkien merkitys, ruoanlaitto
- koulunkäynti
- pukeutuminen
- tietoutta englanninkielisestä maailmasta

Rakenteet
- aikamuodot: yleis- ja kestopreesens, yleis- ja kestoimperfekti, perfekti, pluskvamperfekti,
- persoonapronominit
- there is/there are/it is - rakenteet
- paikkaa ja aikaa ilmaisevia prepositioita
sekä seuraavat vaihtoehtoisesti joko 7. tai 8. luokalla:
- futuuri
- artikkelit
- adjektiivien vertailu
- sanajärjestys
- konditionaali
- indefiniittipronominit

Viestintästrategiat
- kehitysvaiheeseen sopivien vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategioiden käyttö
- kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
- vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen, esimerkiksi verbaaliset ja non-verbaaliset viestintästrategiat
- puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla, esimerkiksi kiertoilmaisut, parafraasit (omin sanoin), yleistykset, paralingvistiset keinot
(eleet, ilmeet)
- oman kielenkäytön tarkkailu, saavutus- ja välttämisstrategioiden käyttö
- joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten
puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kielitaito
- Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää joitakin pääkohtia puheesta, joka käsittelee kuulijan ikä-kauden elämää, on aiheeltaan tuttua yleistietoa tai liittyy
välittömään tilanteeseen. Ymmärtä-minen edellyttää puheen hidastamista ja tarvittaessa toistoa.

- Puhuminen: selviytyy muutamista yksinkertaisista sosiaalisista tilanteista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa vastata lyhyesti häntä koskeviin
kysymyksiin. Ääntämisvirheitä esiin-tyy paljon ja ne estävät usein myös viestin välittymisen. Osaa hyvin suppean perussanaston ja mahdollisesti
joitakin opeteltuja vakioilmaisuja.

- Tekstin ymmärtäminen: pystyy lukemaan jotakin tekstistä, joka liittyy lukijan ikäkauteen tai sisältää yksinkertaisella kielellä kirjoitettua faktatietoa.
Ymmärtää lyhyitä viestejä, joissa käsi-tellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita. Lukeminen ja ym-märtäminen on
hidasta.

- Kirjoittaminen: osaa kirjoittaa itselleen tutuista asioista lyhyin lausein sekä kirjoittaa joitakin fraaseja ja vastauksia kysymyksiin. Osaa joitakin
perussanoja ja sanontoja. Vapaassa tuotok-sessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä.

Kulttuuritaidot
- Oppilas tietää jotakin omasta ja kohdekulttuurista, niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.

Opiskelustrategiat
- Oppilas osallistuu kykyjensä mukaan tuntityöskentelyyn käyttäen erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta hänelle sopivia
opiskelustrategioita.
- Oppilas pyrkii suorittamaan tasonsa mukaiset kotitehtävät.

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kielitaito
- Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää pääkohdat tuttua aihetta käsittelevästä puheesta. Pystyy seuraamaan myös selväpiirteistä, yleistietoa
käsittelevää asiapuhetta. Pystyy tunnistamaan ympärillään käydyn keskustelun aiheen. Ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja.
Ymmärtäminen edellyttää selkeää yleiskielistä puhetta, joka tarvittaessa toistetaan. (A2.2)

- Puhuminen: osaa kuvata lähipiiriään ja ikäisensä nuoren elämään liittyviä asioita lyhyin lau-sein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista
kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteis-ta. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin pitämään yllä pi-tempää
keskustelua. Tuottaa sujuvasti tuttuja jaksoja, mutta tauot ovat hyvin ilmeisiä. Ääntä-minen on ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitä esiintyy. Osaa
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perussanaston ja yksinker-taisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, vaikka virheitä esiintyy paljon perusra-kenteissakin. (A2.1)

- Tekstin ymmärtäminen: ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa arkisissa
yhteyksissä sekä faktatekstejä. Pystyy hankkimaan uutta tietoa tutuista aiheista jäsennellyistä teksteistä ja poimimaan muutamia yk-sittäisiä tietoja
vertailua varten. Osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kie-liasusta ja kontekstista. Yksityiskohtien ymmärtäminen vaatii tekstin
uudelleen lukemista tai apuvälineitä. (A2.2)

- Kirjoittaminen: selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista. Osaa kirjoittaa yksinkertaisen kuvauksen itselleen tutuista aiheista
(todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä ja tapahtumista). Osaa yksinkertaisimman, perustarpeisiin liittyvän konkreettisen sanaston, perusrakenteita
ja yksinkertaiset sidoskeinot (ja, mutta, koska). Kirjoittaa tavalli-simmat sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee toistuvasti virheitä
peruskieliopissa (ku-ten aikamuodoissa) ja tuottaa kömpelöitä, epäidiomaattisia ilmaisuja. (A2.1)

Kulttuuritaidot
- Oppilas tuntee keskeisiä oman ja kohdekulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä ja osaa jonkin ver-ran soveltaa niitä itsekin kieltä käyttäessään.

Opiskelustrategiat
- Oppilas käyttää monipuolisesti kielten opiskelulle ja oppimiselle välttämättömiä työtapoja ja strategioita koulussa ja kotona.
- Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoitte-lun merkityksen.

Vuosiluokka 8 Viikkotunteja 3

Tavoitteet

Kielitaito
- Oppilas oppii ymmärtämään selkeän yleiskielisen puheen ja tekstin lisäksi myös suurem-massa määrin yleistietoa sisältävää kuultua ja luettua,
selvästi jäsenneltyä tekstiä.
- Oppilas pystyy kertomaan suullisesti ja kirjallisesti hieman laajemmin hänelle tutuista tai käsiteltyihin aiheisiin perustuvista asioista ja selviytymään
varmemmin epävirallisista keskus-telutilanteista.
- Oppilas oppii tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista.

Kulttuuritaidot
- Oppilas oppii tuntemaan laajemmin kohdekulttuureja vertailemalla niitä esimerkiksi keske-nään ja omaan kulttuuriinsa.
- Oppilas opettelee viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla niissä arkipäivän tilanteissa, jotka sisältyvät uusina kyseisen
luokkatason opiskeluun.

Opiskelustrategiat
- Oppilas oppii käyttämään systemaattisemmin erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannal-ta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita.
- Oppilas opettelee aikaisempaa monipuolisemmin ja itsenäisemmin hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä.
- Oppilas oppii tekemään pienimuotoisia hieman vaativampia projektitöitä itsenäisesti, pari-työnä tai ryhmässä.
- Oppilas kykenee arvioimaan omaa työskentelyään ja aikaisempaa suuremmassa määrin kie-litaitonsa eri osa-alueita suhteessa annettuihin
tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työs-kentelytapojaan.

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
Luokilla 3 – 7 esiin tulleiden aihepiirien lisäksi
- matkustaminen: ohjeita turistille, tutustuminen eri maihin
- nuoruus, ihmissuhteet

Rakenteet
- aikamuotojen kertaus
- relatiivipronominit, refleksiivipronominit
- liitekysymykset
- adverbit
sekä seuraavat vaihtoehtoisesti joko 7. tai 8. luokalla:
- futuuri
- artikkelit
- adjektiivien vertailu
- sanajärjestys
- konditionaali
- indefiniittipronominit
sekä seuraavat vaihtoehtoisesti joko 8. tai 9. luokalla:
- epäsuora kysymyslause
- 2. konditionaali

Viestintästrategiat
- kehitysvaiheeseen sopivien vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategioiden käyttö
- kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
- vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen, esimerkiksi verbaaliset ja non-verbaaliset viestintästrategiat
- puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla, esimerkiksi kiertoilmaisut, parafraasit (omin sanoin), yleistykset tai paralingvistiset
keinot (eleet, ilmeet)
- joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloituk-seen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja
ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kielitaito
- Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) rutiinimaisissa
keskusteluissa tilanneyhteyden tu-kemana sekä pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin tai omaan kokemuk-seensa liittyviä
keskusteluja. Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua yleiskielistä puhetta.

- Puhuminen: osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen ja vuorovaikutus on
puhekumppanin varassa. Ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia.
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- Tekstin ymmärtäminen: pystyy ymmärtämään tuttua aihetta käsittelevästä tekstistä joitakin pääajatuksia ja lyhyemmistä teksteistä tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon. Lyhyenkin teks-tinpätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hyvin hidasta.

- Kirjoittaminen: osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein ja kirjoittaa muutamia lyhyitä lauseita itsestään ja lähipiiristään (esim. vastauksia
kysymyksiin). Sanasto koostuu joistakin perussanoista. Lauseet ovat hyvin yksinkertaisia päälauseita. Virheitä esiintyy paljon perusra-kenteissakin.

Kulttuuritaidot
- Oppilas tuntee joitakin oman ja kohdekulttuurin keskeisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

Opiskelustrategiat
- Oppilas osallistuu kykyjensä mukaan tuntityöskentelyyn käyttäen hieman monipuolisemmin erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta hänelle
sopivia opiskelustrategioita.
- Oppilas pyrkii suorittamaan tasonsa mukaiset kotitehtävät.

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kielitaito
- Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää pääkohdat tuttua aihetta käsittävästä puheesta ja pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun
aiheen. Ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja tuttua aihetta tai yleistietoa käsittelevässä tilannesidonnaisessa puheessa.
Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein. (A2.2)

- Puhuminen: osaa kuvata lähipiiriään ja ikäisensä nuoren elämään liittyviä asioita lyhyin lau-sein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista
kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteis-ta. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin pitämään yllä pi-tempää
keskustelua. Tuottaa sujuvasti tuttuja jaksoja, mutta tauot ovat hyvin ilmeisiä. Ääntä-minen on ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitä esiintyy. Osaa
perussanaston ja yksinker-taisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, vaikka virheitä esiintyy paljon perusra-kenteissakin. (A2.1)

- Tekstin ymmärtäminen: ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa arkisissa
yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalis-tat, aikataulut) sekä faktatestejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset). Pystyy hankkimaan uutta tietoa tutuista aiheista
jäsennellystä tekstistä ja poimimaan muutamia yksittäisiä tietoja vertailua varten. Osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta
ja kontekstista. Yksityiskohtien ymmärtäminen vaatii tekstin uudelleen lukemista tai apuvälineitä. (A2.2)

- Kirjoittaminen: selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista. Osaa kirjoittaa yksinkertaisen kuvauksen itselleen tutuista aiheista
(todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä ja tapahtumista). Osaa yksinkertaisimman, perustarpeisiin liittyvän konkreettisen sanaston, perusrakenteita
ja yksinkertaiset sidoskeinot (ja, mutta, koska). Kirjoittaa tavalli-simmat sanat melko oikein, mutta tekee toistuvasti virheitä peruskieliopissa (kuten
aikamuo-doissa) ja tuottaa kömpelöitä, epäidiomaattisia ilmaisuja. (A2.1)

Kulttuuritaidot
- Oppilas tuntee keskeisiä oman ja kohdekulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä ja osaa jonkin ver-ran soveltaa niitä itsekin kieltä käyttäessään.

Opiskelustrategiat
- Oppilas käyttää monipuolisesti kielten opiskelulle ja oppimiselle välttämättömiä työtapoja koulussa ja kotona.
- Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään harjoittelun merkityk-sen.

Vuosiluokka 9 Viikkotunteja 2

Tavoitteet

Kielitaito
- Oppilas oppii ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleis-tietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi
jäsennetystä tekstistä.
- Oppilas pystyy myös selviytymään hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteis-ta sekä kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista
asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia.
- Oppilas oppii tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen varianteista.

Kulttuuritaidot
- Oppilas oppii tuntemaan oman kulttuurinsa juuria vertaillessaan esimerkiksi kulttuuriin si-dottuja käytöstapoja ja tuntemaan syvemmin
kohdekulttuureja.
- Oppilas oppii viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomai-sissa arkipäivän tilanteissa.

Opiskelustrategiat
- Oppilas käyttää omaksumiansa opiskelustrategioita ja työtapoja monipuolisesti ja työskente-lee yhä itsenäisemmin ottaen kasvavassa määrin
vastuuta omasta oppimisestaan.
- Oppilaan tieto- ja viestintätekniikan käyttö tiedonhankinnassa kasvaa esimerkiksi esitelmien laatimiseen.
- Oppilas tekee pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä.
- Oppilas kykenee arvioimaan yhä paremmin omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan
työskentelytapojaan.

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
Luokilla 3- 8 esiin tulleiden aihepiirien lisäksi
- työelämä: eri ammatteihin tutustuminen, työpaikkailmoitukset
- kestävä kehitys: ympäristön suojelu
- tiedotusvälineet: radio, tv, tietokoneet, mainonta
- taide: kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuvat
- kansainvälisyys: tutustuminen kaukaisempiin kulttuureihin

Rakenteet
- passiivin eri aikamuodot
- infinitiivi ja -ing- muoto
sekä seuraavat vaihtoehtoisesti 8. tai 9. luokalla:
- epäsuora kysymyslause
- 2. konditionaali

Viestintästrategiat
- kehitysvaiheeseen sopivien vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategioiden käyttö
- kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
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- vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen, esimerkiksi verbaaliset ja non-verbaaliset viestintästrategiat
- puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla, esim. kiertoilmaisut, parafraa-sit (omin sanoin), yleistykset, paralingvistiset keinot (eleet,
ilmeet)
- oman kielenkäytön tarkkailu, saavutus- ja välttämisstrategioiden käyttö
- joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloituk-seen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja
ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kielitaito
- Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) rutiinimaisissa
keskusteluissa tilanneyhteyden tu-kemana sekä pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin tai omaan kokemuk-seensa liittyviä
keskusteluja. Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua yleiskielistä puhetta. (A1.3)

- Puhuminen: osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökoh-taisia perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa.
Tarvitsee usein puhekumppanin apua. Pu-heessa on taukoja ja muita katkoksia. Ääntäminen saattaa aiheuttaa ymmärtämisongelmia. Osaa hyvin
suppean perussanaston. Osaa sanajärjestyksen yksinkertaisimmissa lauseissa (ku-ten yleispreesensin väitelauseissa), mutta kieliopilliset
taivutusvirheet leimaavat sitäkin. Al-keellisessakin vapaassa puheessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä. (A1.2)

- Tekstin ymmärtäminen: ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisäl-täviä tekstejä (yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia
käyttöohjeita). Osaa paikantaa ja ver-rata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla. Lyhyen-kin tekstin pätkän
lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta. (A2.1)

- Kirjoittaminen: osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein ja kirjoittaa muutamia lyhyitä lauseita itsestään ja lähipiiristään. Sanasto koostuu
joistakin perussanoista ja sanonnoista. Lauseet ovat hyvin yksinkertaisia päälauseita. (A1.2)

Kulttuuritaidot
- Oppilas tuntee joitakin oman ja kohdekulttuurin keskeisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

Opiskelustrategiat
- Oppilas osallistuu kykyjensä mukaan tuntityöskentelyyn ja osaa itsenäisemmin ja monipuo-lisemmin käyttää hänelle sopivia erilaisia
opiskelustrategioita.
- Oppilas pyrkii suorittamaan tasonsa mukaiset kotitehtävät.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kielitaito
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:
Kuullun ymmärtäminen B1.1 Toimiva peruskielitaito
Puhuminen A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
Tekstin ymmärtäminen B1.1 Toimiva peruskielitaito
Kirjoittaminen A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

- Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee koulussa, työssä tai vapaa-aikana
säännöllisesti toistuvia teemoja mukaan lukien lyhyt kerronta. Tavoittaa radiouutisten, elokuvien ja selkeiden puhelinviestien pääkohdat. Pystyy
seuraamaan yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta. Ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja. Pitemmän
viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja selkeämpää yleiskielistä puhetta. Toistoa tarvitaan silloin tällöin.

- Puhuminen: osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväi-sistä puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin
keskusteluihin omista tai itselleen tär-keistä asioista. Voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä. Puhe on välillä sujuvaa, mutta
erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä. Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiintyy. Osaa
kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja. Osaa useita yksinkertaisia ja myös joitakin vaativampia
rakenteita. Laajemmassa vapaassa puheessa esiintyy paljon virhei-tä perusasioissa (esim. verbien aikamuodoissa) ja ne voivat joskus haitata
ymmärrettävyyttä.

- Tekstin ymmärtäminen: pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä (taulukot, kalenterit, kurssiohjelmat, keittokirjat) tutuista
aiheista ja seuraamaan tekstin pää-ajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta. Pystyy seuraamaan tuttua aihetta
käsittelevän parisivuisen tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityis-kohtia. Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden ja tekstin yksityiskohtien
ymmärtäminen voi olla puutteellista.

- Kirjoittaminen: selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa. Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä
toimista ja henkilökohtaisista ko-kemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet, muistilaput, hakemuk-set, puhelinviestit). Osaa
arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot. Kir-joittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä
harvinaisemmissa raken-teissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.

Kulttuuritaidot
- Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.

Opiskelustrategiat
- Oppilas osaa käyttää säännöllisesti ja tehokkaasti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja.
- Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoitte-lun merkityksen.

Sastamala A1-kieli saksa

A2-saksa

Saksan kielen opiskelun alkamisen jälkeen oppilas sitoutuu valintaansa ja hänen tulee huoma-ta, että saksan kielen oppiminen vaatii työtä ja
harjoitusta. Saksa on ns. rakennekieli ja jotta kielen hallitsee, tulee opetella tiettyjä asioita ulkoa. Kielten opiskelu pohjautuu pitkäjäntei-seen työhön ja
uuden oppiminen pohjautuu useimmiten aiemmin opittuun. Siksi onkin tärke-ää, että kielen opiskelun alkuvaiheissa oppilas saa kunnon pohjan, josta
on helpompi jatkaa eteenpäin, kun siirrytään vaativampiin rakenteisiin. Kielen oppimisen alussa monia asioita opitaan kuitenkin laulujen ja lorujen
avulla. Ääntämiseen kiinnitetään myöskin huomiota, koska se on poikkeavaa äidinkieleen verrattuna.

Kullakin vuosiluokalla harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista, aina luokka-
asteen tason ja tavoitteiden mu-kaisesti.
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Aihekokonaisuudet

Saksan kielen opetuksessa toteutuvat osa-alueet seuraavista aihekokonaisuuksista
1. Ihmisenä kasvaminen
• oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän
• oppilas oppii tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittää itseään opiskelijana kartutta-malla opiskelutaitojaan ja opettelemalla omakohtaista
tavoitteenasettelua. Oppilas oppii toi-mimaan ryhmän jäsenenä erilaisten ryhmätoimintatapojen avulla , toisten huomioon ottami-sella ja oikeuksien ja
velvollisuuksien harjoittamisella
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
• oppilas oppii tutustumaan muihin kulttuureihin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä opetuksen
aihepiirien avulla
• oppilas oppii näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteettinsä osana eurooppalaista kulttuu-ria, koska opetuksen tilanteet ja aihealueet sijoittuvat
eurooppalaiseen kieliympäristöön
• oppilas oppii ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä tutustumalla muiden Euroopan maiden tapakulttuuriin ja sen merkitykseen
vuorovaikutuksessa niiden kanssa
3. Viestintä ja mediataito
• oppilas oppii käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa käyttämällä re-surssien sallimissa määrin viestintäteknisiä välineitä oman
kielenoppimisensa edistämiseksi valmiiden sovellusten avulla
4. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
• oppilas oppii arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksu-maan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja sekä
ymmärtämään ympäristönsuoje-lun välttämättömyyden ihmisen hyvinvoinnille saksan kielellä opetuksen ympäristö-aihepiirissä

Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

- Oppilas oppii saksan ja suomen kielen peruseroja (mm. ääntäminen) ja yksinkertaisia ter-vehdyksiä ja sanontoja
- Oppilas ymmärtää yksinkertaisia tekstejä ja osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät häneen itseensä, osaa kertoa lyhyesti
itsestään

Sisällöt

- perhe, asuminen, lähiympäristö, numeroita, viikonpäivät, kellonajat, kuukaudet, vuodenajat, koulu, kulkuneuvoja

Rakenteita

- perustietoa substantiivista, artikkeleista, verbin preesenstaivutuksesta
- verbillä alkava kysymys
- kysymyksiin vastaaminen
- epäsäännöllisiä verbejä preesensissä
- peruslukuja
- persoonapronominit

Arviointikriteerit arvosanalle 5(välttävä)

Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää käsiteltyä sanastoa toiston, osoittamisen ja kääntämisen avulla
Puhuminen: yrittää yhdellä sanalla tai elein puhekumppaniin tukeutuen vastata itseään koske-viin kysymyksiin ääntämisen ollessa heikkoa
Tekstin ymmärtäminen: ymmärtää tekstistä käsiteltyjä sanoja ja joitakin lyhyitä sanontoja
Kirjoittaminen: osaa kirjoittaa rajallisesti käsiteltyä sanastoa ja jonkin lyhyen sanonnan

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää käsitellyn sanaston, lyhyitä lauseita ja kysymyksiä tarvi-ten paljon apua ja tilannevihjeitä
Puhuminen: osaa käsitellyn sanaston ja joitakin vakioilmauksia. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti
puhekumppanin ja eleiden avulla ääntämisen ollessa vielä heikkoa
Tekstin ymmärtäminen: ymmärtää tekstistä käsitellyn sanaston ja lyhyitä opeteltuja ilmauksia
Kirjoittaminen: osaa kirjoittaa käsiteltyä sanastoa, joitakin lyhyitä tuttuja ilmauksia ja merkitä muistiin henkilökohtaisia perustietojansa

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

- Oppilas saa tietoa Saksasta ja osaa kertoa omasta kotimaastaan saksaksi
- osaa sekä puhelinfraaseja että ostosfraaseja ja osaa tilata ruokaa ja juomaa

Sisällöt

- elämää Saksassa ja Suomessa
- puhelinkeskustelu
- ostosten teko
- ruuan ja juoman tilaaminen

Rakenteita

- verbin taivutuksen kertaus
- akkusatiivi
- datiivi
- perfekti

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kuullun ymmärtäminen: oppilas ymmärtää jonkin verran käsiteltyä sanastoa selvien tilanne-vihjeiden avulla
Puhuminen: osaa jonkun verran käyttää opeteltuja sanoja yksittäin vastauksena omaa itseään koskeviin kysymyksiin puhekumppanin ja elekielen
avustuksella. Ääntäminen voi estä viestin perillemenon.
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Tekstin ymmärtäminen: ymmärtää lyhyistä yksinkertaisista välittömiin tarpeisiin liittyvistä teksteistä tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja
Kirjoittaminen: osaa kirjoittaa opeteltua sanastoja ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja ja merkitä muistiin henkilökohtaisia perustietojansa

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kuullun ymmärtäminen: oppilas ymmärtää opeteltuun sanastoon liittyviä sisältöjä tilannevih-jeiden avulla
Puhuminen: oppilas osaa keskeisimmän opetellun sanaston ja joitakin vakioilmauksia ja pys-tyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin lyhyesti
puhekumppanin avulla ääntämisen ollessa vielä puutteellista
Tekstin ymmärtäminen: ymmärtää pääkohdat lyhyistä yksinkertaista teksteistä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin
Kirjoittaminen: osaa kirjoittaa opetellun sanaston ja joitakin tuttuja fraaseja melko virheettö-mästi sekä merkitä muistiin henkilökohtaisia
perustietojansa

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

- Oppilas oppii ymmärtämään erilaisia tekstejä, yksinkertaisia kuunteluita/kuulutuksia
- saa tietoa etenkin Saksasta
- oppii kertomaan itsestään ja reagoimaan toisen puheeseen

Sisällöt

- nuorten elämä, saksalainen kulttuuri ja maantuntemus

Rakenteita

- kerrataan paljon aiemmin opittuja rakenteita (verbin preesenstaivutus, artikkelit, perfekti...)
- käänteinen sanajärjestys
- modaaliapuverbit
- omistuspronominit
- akkusatiivi/datiiviprepositiot

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kuullun ymmärtäminen: oppilas ymmärtää henkilökohtaisia kysymyksiä ja ohjeita rutiinin-omaisissa keskusteluissa tilannevihjeiden avulla.
Puhuminen: oppilas pyrkii vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin yksittäisillä sanoilla puhekumppanin avustamana sekä osaa hyvin suppean
perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmauksia. Ääntämisvirheet voivat estää viestin perillemenon.
Tekstin ymmärtäminen: oppilas ymmärtää pääkohdat lyhyistä yksinkertaisista teksteistä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin.
Kirjoittaminen: oppilas kirjoittaa joitakin opeteltuja ilmauksia melko virheettömästi ja pyrkii viestimään välittömiä tarpeita koskevia asioita vaikka
yksittäisinkin sanoin.

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä) taitotasokuvausasteikon mukaan

Kuullun ymmärtäminen (A1.3):
• Ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) rutiinimaisissa keskusteluissa
tilanneyhteyden tukemana.
• Pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin tai omaan kokemukseensa liittyviä keskusteluja.
• Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle koh-dennettua yleiskielistä puhetta.
Puhuminen (A1.2):
• Osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia perus-tietoja käsittelevissä vuoropuheluissa. Tarvitsee usein
puhekumppanin apua.
• Puheessa on taukoja ja muita katkoksia.
• Ääntäminen voi aiheuttaa usein ymmärtämisongelmia.
• Osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin aineksia.
• Alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä .
Luetun ymmärtäminen (A1.3):
• Pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja. Ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai
annetaan yksinkertaisia ohjeita
• Pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (postikortit, säätiedo-tukset)
• Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hyvin hidasta
Kirjoittaminen (A1.2):
• Osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein
• Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään (esim. vastauksia ky-symyksiin tai muistilappuja)
• Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia päälau-seita
• Ulkoa opetellut fraasit voivat olla oikein kirjoitettuja, mutta vapaassa tuotoksessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

- Oppilas saa tietoa Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä
- oppii kommunikoimaan saksaksi eri tilanteissa

Sisällöt

- matkustaminen
- ihmissuhteet
- Suomi
- Wien

Rakenteita

- kerrataan aiemmin opittuja rakenteita
- genetiivi
- imperfekti ja pluskvamperfekti
- adjektiivien vertailu
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- konditionaali ja konjunktiivin imperfekti

Arviointikriteerit arvosanalle 5

Kuullun ymmärtäminen: oppilas ymmärtää puhekumppanin avulla lyhyitä käsiteltyihin aihe-piireihin liittyviä lauseita ja kysymyksiä.
Puhuminen: oppilas osaa vastata yksinkertaisiin henkilökohtaisiin kysymyksiin.
Tekstin ymmärtäminen: oppilas ymmärtää sanaston avulla pääkohdat lyhyistä, yksinkertaisis-ta teksteistä.
Kirjoittaminen: oppilas osaa kirjoittaa apuvälineitä hyväksi käyttäen lyhyitä lauseita käsitel-lyistä aihepiireistä.

Arviointikriteerit arvosanalle 8

Kuullun ymmärtäminen: oppilas ymmärtää selkeää ja normaalia hitaampaa yleiskielistä pu-hetta tai keskustelua
Puhuminen: oppilas osaa puhekumppanin avulla kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään ymmärrettävästi, vaikka peruskieliopissa ja sanastossa on
puutteita
Tekstin ymmärtäminen: oppilas ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä, jotka käsittelevät arkielämän
tapahtumia
Kirjoittaminen: oppilas osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja muutamia omaan elämään tai käsiteltyihin aiheisiin liittyviä lauseita. Viestin sisältö
välittyy oikeakielisyysvirheistä huoli-matta.

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

- Oppilas oppii käyttämään kielitaitoaan yhä monipuolisemmin sekä kirjallisesti että suullises-ti

Sisällöt

- Saksan historiaa
- urheilu
- koulutus (mm. Lebenslauf)
- tiedotusvälineet

Rakenteita

- aiempien rakenteiden kertausta
- relatiivipronominit
- werden-passiivia
- heikot maskuliinit
- futuuri

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kuullun ymmärtäminen: oppilas tunnistaa asiatekstin aiheen yksittäisistä sanoista tai muuta-mista lauseista
Puhuminen: oppilas osaa vastata yksittäisiä sanoja käyttäen itselle tärkeitä aiheita koskeviin kysymyksiin
Tekstin ymmärtäminen: oppilas ymmärtää asiatekstin aiheen sekä muutaman lauseen yksin-kertaisista tuttuja asioita käsittelevistä teksteistä
Kirjoittaminen: oppilas osaa kirjoittaa apuvälineitä käyttäen lyhyitä lauseita käsitellyistä aihe-piireistä ja arkielämän tapahtumista

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (hyvä) taitotasokuvausasteikon mukaan

Kuullun ymmärtäminen (A2.2):
• Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy seuraamaan hy-vin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia.
• Pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Ymmärtää tavallista sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja
aiheita tai yleistietoa käsittelevässä tilan-nesidonnaisessa puheessa.
• Yksinkertaisenkin viestin ymmärtämien edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein.
Puhuminen (A2.1):
• Osaa kuvata lähipiiriään muutamin lyhyin lausein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa
aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropu-helun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua.
• Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja jaksoja, mutta puheessa on paljon hyvin ilmeisiä taukoja ja vääriä aloituksia.
• Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on hyvin ilmeistä ja ääntämisvirheis-tä voi koitua satunnaisia ymmärtämisongelmia.
• Osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita (kuten menneen ajan muotoja ja konjunktioita).
• Hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, mutta vir-heitä esiintyy yhä paljon perusrakenteissakin.
Luetun ymmärtäminen (A2.2):
• Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jon-kin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset,
kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset).
• Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa
päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista.
• Tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi.
Kirjoittaminen (A2.1):
• Selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista.
• Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet, lappuset), jotka liit-tyvät arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luettelonomaisia
kuvauksia hyvin tutuista aiheista (todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä., tapahtumista, omista ja perheen suunnitelmista).
• Osaa käyttää perustarpeisiin liittyvä konkreettia sanastoa ja perusaikamuotoja sekä yksinker-taisin sidossanoin ( ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia
lauseita.
• Kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein , mutta tekee toistu-vasti virheitä perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja tuottaa
paljon kömpelöitä ilmaisuja va-paassa tuotoksessa.

B-KIELI

VUOSILUOKAT 7−9

Opetuksen tavoitteena on vieraan kielen perustaidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan kielenopiskelutaitoja ja kulttuurien välisen
toimintakyvyn kehittymistä.

TAVOITTEET
Kielitaito
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Oppilas oppii
• kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun
tukeutuen
• ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä tai puhetta tilanneyhteyden tukemana
• kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• ymmärtämään kohdekielen kielialueen elämänmuotoa
• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten omien viestien tuottamista ja tiedonhankintavälineiden
käyttöä
• tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita
• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
• lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti, perheenjäsenet ja ystävät
• harrastukset ja vapaa-ajan vietto
• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
• matkustaminen
• asuminen maalla ja kaupungissa
• ostoksilla käynti ja julkisten palvelujen käyttö
• perustietoja omasta ja kohdekulttuurista

Rakenteet
• viestinnän kannalta kyseiselle kielelle ominainen keskeinen kielioppi

Viestintästrategiat
• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
• oman kielenkäytön tarkkailu
• puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
• joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja
ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Kieli

Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:

Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen

Englanti A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A1.3 Toimiva
alkeiskielitaito

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A1.3 Toimiva
alkeiskielitaito

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee oman ja kohdekulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä.

Opiskelustrategiat
Oppilas
• käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja
• on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.

Sastamala B2-kieli ranska

B2 RANSKA

Tavoitteet

Ranskan kielen opetuksen tavoitteena on luoda valmiuksia, joiden avulla oppilas
tulee kielellä toimeen arkipäivän perustilanteissa. Lisäksi tavoitteena on tutustua ranskalai-seen elämänmuotoon ja kulttuuriin ja edistää
myönteistä suhtautumista vieraisiin kulttuureihin yleensäkin.

Kielitaito
Ranskan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiuksia kommunikoida puhekumppa-nin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä
puhetilanteissa. Oppilas oppii ym-märtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kielto-ja. Hän oppii lukemaan
ja kirjoittamaan arkielämään liittyviä lyhyitä viestejä sekä joitakin perusasioita itsestään ja lähipiiristään.

Kulttuuritaidot
Tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään ranskalaista kulttuuria sekä tutustumaan sen ja suomalaisen kulttuurin välisiin
keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin.

Oppimisstrategiat
Tavoitteena on oppia käyttämään rohkeasti kielitaitoa ja hyödyntämään muissa
kielissä hankittuja tietoja, taitoja ja strategioita. Oppilas oppii arvioimaan omaa työskentely-ään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

Keskeiset sisällöt

Aihepiirit ja tilanteet
Aihepiirien ja tilanteiden opiskelussa otetaan huomioon ranskan kielen ominaispiirteet sekä suomen ja ranskan kielen väliset erot.
Opiskeltavia aihepiirejä ovat:
• tavallisimmat vuorovaikutustilanteet
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• itsestä, omasta perheestä ja lähiympäristöstä puhuminen
• vapaa-aika ja harrastukset
• selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, kuten kaupassa käynnistä, ruokailemisesta ja matkustamisesta

Rakenteet
Viestinnän kannalta ranskalle ominainen sanojen taipuminen, keskeiset verbit, pronominit ja lauseenmuodostus.

Viestintästrategiat
• puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen
• tarvittavan tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta
• omien viestien tuottaminen kirjallisesti ja suullisesti omien taitojen pohjalta
• oman kielenkäytön havainnointi ja pyrkimys kehittyä kielenpuhujana
• puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
• kirjallisiin apuvälineisiin tukeutuminen omissa tuotoksissa

Arviointi
Oppilasta arvioidaan todistuksessa numeroarvostelulla 4-10. Oppilaan arviointi
perustuu osoitettuun kielitaitoon ranskan kielen eri osa-alueilla sekä työskentelyyn ja asennoi-tumiseen kieltä ja sen opiskelua kohtaan. Arvioinnilla
pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi perustuu kirjalli-siin kokeisiin, omiin
tuotoksiin sekä jatkuvan näytön seurantaan. Jatkuva näyttö (tuntityös-kentely, kotitehtävät) voi vaikuttaa todistuksen numeroon kohottavasti tai
laskevasti yhden numeron verran kokeiden keskiarvosta.

Päättöarviointi

Arvosanakriteerit numerolle 8 (hyvä)

Oppilas
• suhtautuu myönteisesti opiskeluun ja haluaa oppia
• lukee kappaleet ja opettelee perussanat hyvin
• tekee kotitehtävät säännöllisesti
• osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn
• osaa toimia ryhmässä toisia kannustaen
• koetulokset 7 – 9

Taitotasoasteikolla ilmaistuna päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ovat puheen ja kirjoit-tamisen osalta taso A1.1 - A1.2 sekä kuullun ja luetun
ymmärtämisen osalta taso A1.2 - A1.3.

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä arvosanaa valinnai-sesta B2 –kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja
todistukseen laitetaan poisjätetyn arvosa-nan tilalle merkintä ’’hyväksytty’’(Opetushallitus DNO 16/011/2002).

Sastamala B2-kieli saksa

B2 SAKSA

Vuosiluokat 8-9

Valinnaisen saksan kielen opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta saksan opiskelussa ja herättää mielenkiinto saksan kieltä ja kulttuuria
kohtaan. Opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja se toimii johdantona pitempikestoiselle kielen
opiskelulle toisen asteen koulutuksessa.

Aihekokonaisuudet

Valinnaisen saksan kielen opetuksessa toteutuvat osa-alueet seuraavista aihekokonaisuuksista:
1. Ihmisenä kasvaminen: oppilas oppii ymmärtämään ja harjoittamaan sosiaalista toimintaan-sa vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa ja
tunnistamaan oma oppimistyyliänsä ja kehittämään itseään oppijana opiskelutaitojen karttuessa ja tavoitteellisuuden lisääntyessä.
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansanvälisyys: kielen opiskelu sisältää olennaisesti maan kulttuu-rin tuntemusta ja valmiuksien kehittämistä
kansainväliseen vuorovaikutukseen.
3. Viestintä ja mediataito: oppilas oppii käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhan-kinnassa käyttämällä resurssien sallimissa määrin
viestintäteknisiä välineitä kielenoppimisen-sa edistämiseksi valmiiden sovellusten avulla.

Arviointi

Arviointi perustuu sekä suulliseen että kirjalliseen tuotokseen.

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Kielitaito
Oppilas oppii
• selviytymään saksan kielellä yksinkertaisissa arkielämän viestintätilanteissa
• kertomaan itsestään, perheestään, vapaa-ajastaan ja harrastuksistaan
• ymmärtämään saksankielistä helpohkoa tekstiä
• kirjoittamaan lyhyitä viestejä

Kulttuuritaidot
Oppilas
• tutustuu Saksan maantieteeseen ja sen kulttuurin ominaispiirteisiin
• oppii havaitsemaan oman ja kohdekielisen kulttuurin välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• kehittämään vieraan kielen opiskelutaitoja
• hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tiedonhankintatapoja
• huolehtimaan kotitehtävistään ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan olemalla yritteliäs
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Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
• perhe ja koti, ystävät ja arkielämä
• koulu
• harrastukset
• yksinkertaiset julkiset palvelut ja asiointitilanteet
• asuminen ja koti (voidaan käsitellä myös 9. luokalla)

Rakenteet
• säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivutusta
• modaaliapuverbejä, eriäviä yhdysverbejä
• substantiivi ja sen suku sekä epämääräisyys ja määräisyys
• er, sie, es
• omistuspronomineja
• kieltosanat
• lukusanat
• päälauseen sanajärjestys
• nominatiivi ja akkusatiivi
• alustavasti prepositioita
• man-rakenne (voidaan käsitellä myös 9. luokalla)

Viestintästrategiat
Oppilas oppii
• tunnistamaan puheesta tai tekstistä pääkohdat ja ilmaiseman itseään suullisesti puhekump-panin apuun tukeutuen
• alustavasti suunnittelemaan omia viestejä

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kieli
Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää joitakin tavallisia sanoja arkisissa yhteyksissä ja osaa yh-distää tuttuja sanoja kuviin.
Puhuminen: osaa mahdollisesti vastata omaa itseä koskeviin kysymyksiin yhdellä sanalla.
Luetun ymmärtäminen: Tuntee kirjainjärjestelmää ja tunnistaa joitakin tuttuja sanoja ja sanoja ja fraaseja. Löytää mahdollisesti yksinkertaisesta
arkielämää koskettavasta tekstinpätkästä pääkohtia.
Kirjoittaminen: osaa kirjoittaa kielen kirjaimia ja joitakin tuttuja sanoja. Tuottaa joukon erilli-siä sanoja osaa ehkä kirjoittaa muistiin jonkun
henkilökohtaisen tietonsa.

Kulttuuritaidot
Tunnistaa jotakin Saksan maantieteestä ja arkikulttuurista.

Opiskelustrategiat
Oppilas osallistuu säännöllisesti tuntityöskentelyyn ja tekee hänelle osoitetut kotitehtävät.

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kieli
Kuullun ymmärtäminen: ymmärtää erittäin rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia) arkisissa
yhteyksissä eikä edes ponnistellen ymmär-rä kuin kaikkein alkeellisinta kieliainesta. Tarvitsee erittäin paljon apua: toistoa, osoittamista, käännöstä.
Puhuminen: Osaa vastata omaa itseä koskeviin kysymyksiin yksittäisin sanoin puhekumppa-nin apuun ja mahdollisesti eleisiin tai muihin vieraisiin
kieliin tukeutuen . Puhe on katkonaista ja ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia. Osaa kaikkein suppeimman perus-sanaston.
Luetun ymmärtäminen: Tuntee kirjainjärjestelmän ja tunnistaa hyvin tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja. Ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja
yksinkertaisia tekstejä, jotka liit-tyvät välittömiin tarpeisiin. Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä pääkohdat ja jonkin yksitttäi-sen tiedon, jos voi lukea
uudelleen mutta kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on rajallinen.
Kirjoittaminen: Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin. Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot, merkitä muistiin henkilökohtaiset
perustietonsa ja kirjoittaa tuttuja sano-ja ja ilmauksia. Ei kykene vapaaseen tuotokseen.

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee Saksan keskeistä maantiedettä ja arkielämän kulttuuria.

Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää ryhmä- ja yksilötyötä sekä omaa oppikirjaansa kielenoppimisensa edistämi-seksi sekä on havainnut itselleen tehokkaat tavat kielen
oppimiseksi. Hän osallistuu aktiivises-ti tuntityöskentelyyn ja ymmärtää säännöllisen kotityöskentelyn merkityksen.

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Kielitaito
Oppilas oppii
• kertomaan itselleen läheisistä aihepiireistä, esim. pukeutuminen ja matkustaminen
• ymmärtämään paremmin helppoja arkielämään liittyviä tekstejä
• kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä ja muita suppeita viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.

Kulttuuritaidot
Oppilas
• syventää tietojaan Saksan arkipäivän kulttuurista
• tutustuu muihin saksaa puhuviin maihin, kuten Itävaltaan ja Sveitsiin

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• oppii käyttämään rohkeasti kielitaitoaan
• arvioimaan omaa kielitaitoaan ja työskentelyään suhteessa omiin ja annettuihin tavoitteisiin kielitaidon eri osa-alueilla.

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
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• ruokailu
• pukeutuminen
• tien kysyminen ja neuvominen
• kulkuneuvot ja matkustaminen
• voinnin tiedustelu ja sairaudet
• yksinkertaisista julkisista palveluista selviytyminen
• asuminen ja koti (voidaan käsitellä myös 8. luokalla)

Rakenteet
• säännöllinen ja epäsäännöllinen perfekti
• haben/sein imperfekti
• datiivi
• sivulauseet
• omistuspronomineja
• prepositioilmauksia
• man-rakenne (voidaan käsitellä myös 8. luokalla)

Viestintästrategiat
Oppilas
• oppii löytämään rajatun tiedon tekstistä tai puheesta
• osaa tukeutua puhekumppanin apuun suullisessa vuorovaikutustilanteessa
• oppii käyttämään kirjallisia apuneuvoja omien tuotosten suunnittelussa ja tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään

Päättöarviointi

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Kieli
Kuullun ymmärtämien: oppilas ymmärtää joitain yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita, kysy-myksiä ja tai kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin
asioihin tai välittömään tilanteeseen.
Puhuminen: oppilas ehkä vastaa häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin yhdellä sanalla tai eleellä. Ääntäminen voi estää viestin perillemenon.
Luetun ymmärtäminen: oppilas lukee puutteellisesti tuttuja sanoja. Ymmärtää jotain lyhyestä viestistä, jossa käsitellään arkielämää ja
rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertainen ohje.
Kirjoittaminen: kirjoittaa työläästi välittömiin tarpeisiin liittyvistä asioista yksittäisin sanoin ja ehkä jotain itsestään ja lähipiiristään.

Kulttuuritaidot
Oppilas tunnistaa ja ymmärtää jotain saksankielisen alueen kulttuurista ja sen yhtäläisyyksistä ja eroavuuksista verrattuna oman kulttuuriinsa.

Opiskelustrategiat
Oppilas ei mielellään käytä kohdekieltä ja hyödyntää puutteellisesti muissa kielissä hankkimi-aan tietoja ja taitoja. Hän harvoin arvioi omaa
työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suh-teessa tavoitteisiin. Osallistuu säännöllisesti tuntityöskentelyyn ja tekee hänelle osoitetut koti-tehtävät.

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Kieli
Kuullun ymmärtäminen A1.2: oppilas ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin
asioihin tai välittömiin tilanteisiin. Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilannevihjei-tä.
Puhuminen A1.1: oppilas osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin varassa ja
puhuja turvautuu ehkä eleisiin tai mui-hin osaamiinsa kieliin. Puheessa voi olla pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia. Ääntäminen voi aiheuttaa suuria
ymmärtämisongelmia. Osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltu-ja vakioilmauksia. Ei kykene vapaaseen tuotokseen mutta
hallitsemansa harvat kaavamaiset ilmaisut voivat olla melko virheettömiä.
Luetun ymmärtäminen A1.3: oppilas pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sano-ja. Ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään
arkielämää ja rutiinitapahtumia tai an-netaan yksinkertaisia ohjeita. Pystyy löytämän tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä teks-tistä (postikortit,
säätiedotukset). Lyhyenkin tekstinpätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hyvin hidasta.
Kirjoittaminen A1.2: oppilas osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein. Osaa kirjoittaa muutamia ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään (esim.
vastauksia kysymyksiin tai muistilappu-ja). Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia pää-lauseita.

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee ja ymmärtää keskeiset asiat saksalaisen kielialueen kulttuurista ja tunnistaa sen ja oman kulttuurinsa yhtäläisyydet ja eroavuudet.

Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää rohkeasti kielitaitoaan ja osaa hyödyntää muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita. Hän osaa arvioida omaa
työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suh-teessa tavoitteisiin.

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä arvosanaa valinnai-sesta B2 –kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja
todistukseen laitetaan poisjätetyn arvosa-nan tilalle merkintä ’’hyväksytty’’(Opetushallitus DNO 16/011/2002).

Sastamala B2-kieli venäjä

B2 VENÄJÄ

Opetuksen tavoitteena on venäjän kielen suullisten ja kirjallisten perustaitojen saavuttaminen. Opetus painottuu puheviestintään kaikkein
tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa. Sen toivotaan myös johtavan pitempikestoiseen kyseisen kielen opiskeluun toisen asteen oppilai-toksessa.
Venäjänopiskelun tavoitteena on myös tutustuttaa oppilas venäläiseen kulttuuriin.

B-2 kielen opiskelussa painottuvat seuraavat aihekokonaisuudet:
ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä viestintä- ja mediataito.

Vuosiluokka 8

Tavoitteet
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Oppilas oppii
• ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämän liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja.
• lukemaan arkielämään liittyviä yksinkertaisia viestejä
• kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä.
• ilmaisemaan perustietoja itsestään

Kielitaidon tasojen kuvausasteikon perusteella tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1. – A1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen
osalta
taso A1.2 – A1.3

Sisältö

• tapakulttuuriin liittyvä kieli yksinkertaisissa puhetilanteissa
• itsestä ja lähiympäristöstä kertominen
• perhe- ja vapaa-aika
• edellä mainitulle sisällön vaatima kielioppiaines

Arviointi

oppilasta arvioidaan numeroasteikolla 4-10. arviointi perustuu osoitettuun kielitaitoon kielen eri osa-alueilla sekä työskentelyyn ja asennoitumiseen
kieltä ja sen opiskelua kohtaan.
Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin, omiin tuotoksiin sekä jatkuvan näytön (tuntityöskentely, kotitehtävät) seurantaan. Jatkuva näyttö voi
vaikuttaa todistuksen numeroon kohottavasti tai laskevasti yhden numeron verran kokeiden keskiarvoon verrattuna.

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Oppilas oppii:
• ymmärtämään vaikeampia tekstejä
• tuottamaan enemmän sujuvaa puhetta
• toimimaan monimutkaisemmissa venäläisen arjen tilanteissa
• laatimaan yksinkertaisia kirjallisia tuotoksia

Kielitaidon tasojen kuvausasteikon perusteella tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen taso A1.2.- A1.3 . Kuullun ja luetun ymmärtämisen kannalta
tavoitteena on taso A1.3- A2.1

Sisällöt

• toimiminen ravintolassa, kaupassa
• matkustaminen venäläisissä julkisissa kulkuvälineissä
• säästä puhuminen
• ajanilmaukset
• harrastuksista ja mieltymyksistä kertominen
• voinnista keskusteleminen
• edellä mainitun sisällön vaatima kielioppiaines

Arviointi

Arviointiperusteet ovat samat kuin 8. luokalla

Päättöarviointi

Kieliopintojen kumulatiivisen luonteen vuoksi päättöarvioinnissa painotetaan
oppilaan senhetkisiä tietoja ja taitoja. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päästö-todistukseen merkitä arvosanaa venäjästä,
numeroarvosana voidaan jättää pois. Todistukseen laitetaan tällöin poisjätetyn arvosanan tilalle merkintä ”hyväksytty”. (Opetushallitus DNO
16/011/2002)

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan:
Kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan:
Kuullun ymmärtäminen ja tekstin ymmärtäminen A1.3
Puhuminen ja kirjoittaminen A1.2
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle viisi:
Kuullun ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen A1.1

VALINNAINEN KIELI (B2)

Valinnaisen kielen opetuksen tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona
pitempikestoisille kyseisen kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu neljälle vuosiviikkotunnille.

TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
• kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa
• ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja
• lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä
• kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.

Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1−A1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso
A1.2−A1.3.
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Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja kohdekulttuuria sekä tutustumaan niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• käyttämään rohkeasti kielitaitoaan
• hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita
• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
• tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa
• itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen
• perhe ja vapaa-aika
• selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, kuten kaupassa käynnistä, ruokailemisesta ja matkustamisesta.

Rakenteet
• viestinnän kannalta kullekin kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi

Viestintästrategiat
• puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta
• omien viestien suunnittelu
• oman kielenkäytön tarkkailu
• puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
• kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa

7.6 Matematiikka

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin
käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, ja sen tulee ohjata oppilasta
löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti − se vaikuttaa oppilaan henkiseen
kasvamiseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle.
Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään.
Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti.
Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää oppilaan oppimisprosessin tukemisessa.

VUOSILUOKAT 1-2

Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, keskittymisen, kuuntelemisen ja
kommunikoinnin harjaannuttaminen sekä kokemusten hankkiminen matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi.

TAVOITTEET
Oppilas
• oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja kehittämään ajatteluaan ja saa tyydytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä ja
ratkaisemisesta
• saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden muodostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kirjoitettu
kieli, välineet, symbolit
• oppilas ymmärtää käsitteiden muodostavan rakenteita
• ymmärtää luonnollisen luvun käsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja
• oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, kirjallisesti tai suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja
eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
• harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja haasteellisista matemaattisista ongelmista.

KESKEISET SISÄLLÖT
Luvut ja laskutoimitukset
• lukumäärä, lukusana ja numerosymboli
• lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, lukujen hajottaminen ja kokoaminen konkreettisin välinein
• kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate
• yhteen- ja vähennyslasku sekä laskutoimitusten väliset yhteydet luonnollisilla luvuilla
• kertolaskua ja kertotauluja
• jakolaskua konkreettisilla välineillä
• eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: palikoita ja kymmenjärjestelmävälineitä, lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö
• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimista
• murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein

Algebra
• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista
• yksinkertaisia lukujonoja

Geometria
• ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu
• ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen
• kaksiulotteisten ja kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja nimeäminen
• geometriset peruskäsitteet, kuten piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma
• kaksiulotteisten muotojen tekeminen, piirtäminen ja jäljentäminen sekä kolmiulotteisten kappaleiden tunnistaminen ja rakentaminen
• yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia

Mittaaminen
• mittaamisen periaate
• pituus, massa, pinta-ala, tilavuus, aika ja hinta
• mittavälineiden käyttö
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• tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu
• mittaustuloksen arviointi

Tietojen käsittely ja tilastot
• tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen
• koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas
• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelmien ratkaisuissa sekä esittämällä ja selittämällä niitä toisille
oppilaille ja opettajalle
• pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaansa ja osaa esittää ratkaisujaan konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, suullisesti ja
kirjallisesti
• osaa tehdä vertailua, muun muassa pituusvertailua, ja asettaa asioita järjestykseen, löytää asioille vastakohtia, luokitella asioita eri ominaisuuksien
mukaan sekä ilmoittaa esineen sijainnin, esimerkiksi käyttämällä sanoja yläpuolella, alla, oikealla, vasemmalla, takana ja välissä; hän osaa vertailla
joukkojen suuruuksia käyttäen sanoja enemmän, vähemmän, yhtä monta, paljon ja vähän, sekä kirjoittaa ja käyttää vertailun symboleja >, = ja <.

Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra
Oppilas
• tietää lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, lukujen kirjoittamisen ja lukusuoraesityksen
• hallitsee lukujen hajottamisen ja yhdistämisen, vertailun, summien ja lukujonojen muodostamisen; hän tuntee parilliset ja parittomat luvut
• tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä sekä osaa käyttää sitä
• ymmärtää yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun sekä osaa soveltaa niitä arkitilanteissa
• osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän yksinkertaisissa tapauksissa
• tuntee ja osaa esittää konkreettisilla välineillä yksinkertaisia murtolukuja, kuten yksi kahdesosa, yksi neljäsosa ja yksi kolmasosa.

Geometria
Oppilas
• tuntee perusmuodot tasokuvioista ja kappaleista, muun muassa nelikulmio, kolmio, ympyrä, pallo ja kuutio, sekä tietää geometrian peruskäsitteet:
piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma, ja niiden yhteyden yksinkertaisimpiin tasokuvioihin
• osaa käyttää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia.

Mittaaminen
Oppilas
• osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä ja tuntee keskeisimmät suureet, kuten pituus, massa, tilavuus ja aika
• osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa arkipäivän ongelmissa ja osaa käyttää matemaattisia tietojaan ja taitojaan niiden
ratkaisemiseen.

Sastamala

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

Oppilas
• oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja kehittämään ajatteluaan ja saa tyy-dytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä ja
ratkaisemisesta
• saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden muo-dostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kirjoitettu
kieli, välineet, symbolit
• oppilas ymmärtää käsitteiden muodostavan rakenteita
• ymmärtää luonnollisen luvun käsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja
• oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, kirjallisesti tai suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja
eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
• harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja haas-teellisista matemaattisista ongelmista.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• lukumäärä, lukusana ja numerosymboli
• lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, lukujen hajottaminen ja kokoaminen konkreettisin välinein
• kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate
• yhteen- ja vähennyslasku sekä laskutoimitusten väliset yhteydet luonnollisilla luvuilla
• parilliset ja parittomat luvut
• eri välineiden käyttöä: palikat, tikut, lukusuora, päässälasku, paperi ja kynä

Algebra
• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista
• yksinkertaisia lukujonoja

Geometria
• ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen
• kaksiulotteisten ja kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja nimeäminen
• geometriset peruskäsitteet, kuten piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma
• kaksiulotteisten muotojen tekeminen, piirtäminen ja jäljentäminen

Mittaaminen
• mittaamisen periaate
• pituus, aika ja hinta
• mittavälineiden käyttö
• mittaustuloksen arviointi

Tietojen käsittely ja tilastot
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta
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Luvut ja laskutoimitukset
oppilas:
• osaa lukumäärän, lukusanan ja numerosymbolin lukualueella 0-100
• osaa ilmaista lukujen järjestystä
• osaa käyttää <, =, > -merkkejä
• hallitsee lukujen hajottamisen ja kokoamisen
• ymmärtää yhteen- ja vähennyslaskun lukualueella 0-20
• tunnistaa parilliset ja parittomat luvut

Algebra
oppilas:
• osaa muodostaa lukujonoja lukualueella 0-100

Geometria
oppilas:
• osaa perusmuodot tasokuviosta

Mittaaminen
oppilas:
• tuntee senttimetrit (cm) ja osaa mitata niitä
• osaa kellonajoista tasatunnit ja puolet tunnit
• osaa rahalaskuja 1€-20€

Tietojen käsittely ja tilastot
oppilas:
• osaa tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta

Luvut ja laskutoimitukset
oppilas:
• osaa lukumäärän, lukusanan ja numerosymbolin sekä osaa ilmaista lukujen järjestystä luku-alueella 0-20
• osaa käyttää = -merkkiä
• osaa yhteen- ja vähennyslaskun lukualueella 0-20 käyttäen konkreettisia välineitä

Algebra
oppilas
• osaa muodostaa lukujonoja lukualueella 0-20

Geometria
oppilas
• tunnistaa perusmuodot tasokuvioista

Mittaaminen
oppilas:
• tuntee senttimetrit 0-20 ja osaa mitata niitä
• tuntee tasatunnit
• tunnistaa rahat 1€-20€

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

Oppilas
• oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja kehittämään ajatteluaan ja saa tyy-dytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä ja
ratkaisemisesta
• saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden muo-dostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kirjoitettu
kieli, välineet, symbolit
• oppilas ymmärtää käsitteiden muodostavan rakenteita
• ymmärtää luonnollisen luvun käsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja
• oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, kirjallisesti tai suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja
eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
• harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja haas-teellisista matemaattisista ongelmista.

Keskeiset sisällöt

1. luokan sisältöjä kerrataan ja laajennetaan. Lisäksi
Luvut ja laskutoimitukset
• lukumäärä ja lukusana ja numerosymboli lukualueella 0-1000
• kertotaulun käsite
• kertotaulut 1-5 ja 10
• jakolaskua perustuen opetettuihin kertotauluihin
• pohjustetaan murtoluvun käsitettä
• yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-100

Algebra
•yksinkertaisia lukujonoja lukualueella 0-1000

Geometria
• geometriset peruskäsitteet : piste, jana, suora, kulma, murtoviiva ja puolisuora
• kolmiulotteisten kappaleiden tunnistaminen ja rakentaminen
• yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia

Mittaaminen
• pituus, massa, tilavuus, aika, hinta sekä pinta-ala konkreettisesti

Tietojen käsittely ja tilastot
• tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen

Page 99 of 211Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

18.10.2017http://opspro.peda.net/sastamala/viewerprint.php3?DB=sastamalapops2011&printmod...



• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen
• koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta

Luvut ja laskutoimitukset
oppilas
• osaa lukumäärän, lukusanan ja numerosymbolin lukualueella 0-1000
• osaa kertotaulut 1-5 ja 10
• osaa jakolaskun perustuen kertotauluihin 1-5 ja 10
• osaa yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100

Algebra
oppilas
• osaa muodostaa yksinkertaisia lukujonoja lukualueella 0-1000

Geometria
oppilas
• ymmärtää geometriset peruskäsitteet : piste, jana, suora, kulma, murtoviiva ja puolisuora
• osaa piirtää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia

Mittaaminen
oppilas
• tuntee pituudesta, massasta, tilavuudesta, ajasta ja hinnoista ja osaa laskutoimituksia näillä

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta

Luvut ja laskutoimitukset
oppilas
• osaa lukumäärän, lukusanan ja numerosymbolin lukualueella 0-100
• osaa mekaanisia päässälaskuja luvuilla 0-10
• osaa yhteen- ja vähennyslaskuja konkreettisin välinein
• osaa kertotaulut 1,2,5 ja 10
• osaa jakolaskut perustuen 1,2,5 ja 10 kertotauluihin

Algebra
oppilas
• tunnistaa parilliset ja parittomat luvut
• osaa muodostaa yksinkertaisia lukujonoja lukualueella 0-100

Geometria
oppilas
• tunnistaa peruskäsitteistä pisteen, janan ja suoran

Mittaaminen
oppilas
• tunnistaa joitakin pituuden, massan, tilavuuden, ajan ja rahan mittayksiköitä ja osaa näillä helppoja laskutoimituksia

Tietojen käsittely
oppilas
• osaa tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja

VUOSILUOKAT 3-5

Vuosiluokkien 3−5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen
pohjustaminen, lukukäsitteen ja peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan käsitteiden ja rakenteiden
omaksumisen pohjaksi.

TAVOITTEET
Oppilas
• saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
• oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta
• oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

KESKEISET SISÄLLÖT
Luvut ja laskutoimitukset
• kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla
• lukujen luokittelua, järjestämistä
• kertolaskua
• sisältöjako, ositusjako ja jaollisuus
• laskualgoritmeja ja päässälaskua
• murtoluvun käsite, murtolukujen muunnokset
• desimaaliluvun käsite
• murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välinen yhteys
• murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua sekä kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla
• laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen
• sulkeiden käyttö
• negatiivisen kokonaisluvun käsite
• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen
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Algebra
• lausekkeen käsite
• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
• säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia
• yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä

Geometria
• suurennoksia ja pienennöksiä, yhdenmuotoisuus ja mittakaava
• peilauksia suoran ja pisteen suhteen, symmetria, yhtenevyys konkreetein välinein
• ympyrä ja sen osia
• yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat
• kulman mitta ja kulmien luokittelu
• erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokittelu
• piiri ja pinta-ala
• kuvioiden ja kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen
• mittaamisen periaatteen ymmärtämisen vahvistaminen
• mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista
• mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
• tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen
• koordinaatisto
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen
• keskiarvon käsite ja laskeminen
• tietojen luokittelu ja järjestäminen, tyyppiarvon ja mediaanin käsitteiden pohjustaminen
• kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas
• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelman ratkaisuissa ja esittämällä niitä monipuolisesti välineillä,
kuvilla, symboleilla, sanoilla, lukujen avulla tai diagrammeilla
• pyrkii tietoisesti kohdistamaan tarkkaavaisuutensa havaintoja tehdessään; hän pystyy kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
monipuolisesti, toimimalla, puhumalla, kirjoittamalla ja symbolien avulla
• osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, luokittelulla, järjestämällä, konstruoimalla ja mallintamalla
• osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa etsiä yhteistä ominaisuutta; hän osaa erottaa laadullisen ja
määrällisen ominaisuuden; hän osaa kuvata asia- ja esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia väitteitä
• osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa; hän pystyy tulkitsemaan yksinkertaisen tekstin, kuvan tai tapahtuman ja tekemään
suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi
• osaa noudattaa sääntöjä.

Luvut, laskutoimitukset ja algebra
Oppilas
• ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta ja osaa käyttää sitä varmasti; hän ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet
sekä osaa esittää niitä eri metodeilla
• osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten väliset yhteydet; hän osaa etukäteen arvioida tuloksen
suuruusluokan ja tehtävän ratkaisemisen jälkeen tarkistaa laskun vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyyden
• osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia.

Geometria
Oppilas
• osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; hän pystyy havaitsemaan yksinkertaisten geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee
tasokuvioiden käsitteiden muodostamaa rakennetta
• tunnistaa yhdenmuotoisuuden; oppilas osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa ja pienentää kuvioita annetussa suhteessa; hän tunnistaa
suoran suhteen symmetriset kuviot
• ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja mittauksen tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa
mittaustuloksen sopivalla mittayksiköllä
• osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja ja piirejä.

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Oppilas
• osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja
• osaa selvittää erilaisten tapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä osaa päätellä mahdottoman ja varman tapauksen.

Sastamala

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

Oppilas
• saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
• oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta
• oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• kymmenjärjestelmän varmentaminen (lukualueella 0–10 000)
• päässälaskuja, yhteen- ja vähennyslaskuja sekä kertominen yksinumeroisella kertojalla al-lekkain
• kertolaskun käsitteen varmentaminen ja kertotaulut
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• sisältö- ja ositusjako sekä niiden merkitseminen
• murtoluvun käsite
• laskutoimitusten tulosten arvioiminen, tarkistaminen ja pyöristäminen

Algebra
• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
• lausekkeen käsite ja helppojen lausekkeiden kirjoittaminen ja laskeminen
• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien havaitseminen

Geometria
• erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokitteleminen
• kuvion piiri
• suurennoksia
• symmetria, peilaus suoran suhteen

Mittaaminen
• aika ja kellonajat
• mittaamisen periaatteen vahvistaminen ja tuloksen arvioiminen
• tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuntelu

Tietojen käsittely ja tilastot
• tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien tulkinta

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta

Luvut ja laskutoimitukset
oppilas
• osaa kymmenjärjestelmän (0–10 000)
• osaa yhteen- ja vähennyslaskut
• osaa kertoa allekkain yksinumeroisella kertojalla
• osaa kertotaulut 0-10
• osaa merkitä jakolaskun
• tuntee murtoluvun käsitteen
• pystyy arvioimaan, pyöristämään ja tarkistamaan laskutoimitusten tuloksia

Algebra
oppilas
• tunnistaa lausekkeen ja osaa laskea lausekkeita
• osaa tulkita ja kirjoittaa laskutoimituksia sanallisista tehtävistä

Geometria
oppilas
• osaa tutkia ja luokitella erilaisia monikulmioita
• osaa laskea kuvion piirin
• osaa tehdä helppoja suurennoksia ja peilauksia

Mittaaminen
oppilas
• tuntee ajan yksiköt
• tuntee kellonajat ja osaa merkitä ne
• osaa laskuja tärkeimmillä mittayksiköillä sekä vertailla ja muunnella niitä

Tietojen käsittely ja tilastot
oppilas
• osaa etsiä, kerätä, tallentaa ja esittää tietoja
• osaa tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta

Luvut ja laskutoimitukset
oppilas
• pyrkii käyttämään kymmenjärjestelmää lukualueella 0-1000
• osaa yhteen- ja vähennyslaskuja konkreettisin välinein lukualueella 0-1000
• osaa kertotaulut 1-5 ja 10
• osaa jakolaskut perustuen opittuihin kertolaskuihin
• osaa kertoa allekkain yksinumeroisella kertojalla ilman muistinumeroa

Algebra
oppilas
• tunnistaa lausekkeen ja laskee helppoja lausekkeita

Geometria
oppilas
• tunnistaa monikulmioita

Mittaaminen
oppilas
• ajan yksiköitä
• tuntee kellonajat ja osaa merkitä sen joko digitaalisesti tai
kellotaulumerkintänä
• osaa yksinkertaisia laskuja tärkeimmillä mittayksiköillä

Tietojen käsittely
oppilas
• osaa tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja

Vuosiluokka 4
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Tavoitteet

Oppilas
• saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
• oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta
• oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• kymmenjärjestelmän varmentaminen (lukualueella 0–100 000)
• yhteen-, vähennys- ja kertolaskua päässä sekä allekkain
• jakolaskua päässä ja kirjallisesti
• desimaaliluvun käsite, desimaaliluvun ja murtoluvun välinen yhteys
• desimaalilukujen ja samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua
• laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen
• sulkeiden käyttö ja laskujärjestys
• negatiivisen kokonaisluvun käsite

Algebra
• lukujonojen kirjoittaminen ja lukeminen lukualueella 0–100 000
• lausekkeiden kirjoittamista ja arviointia
• yhtälöiden ratkaisua

Geometria
• suurennoksia ja pienennöksiä
• yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat
• kulmien ja kolmioiden luokittelua
• suorakulmion pinta-ala

Mittaaminen
• lämpötila; negatiivisen kokonaisluvun käsite
• ajan yksiköitä
• mittayksiköiden käyttö, muuntamista ja vertailua sekä mittaustulosten arviointia

Tietojen käsittely ja tilastot
• tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (8)

Luvut ja laskutoimitukset
oppilas
• osaa kymmenjärjestelmän (luvut 0–100 000)
• osaa yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja päässä luonnollisilla luvuilla
• osaa kertoa allekkain kaksinumeroisella kertojalla
• osaa jakokulmassa jakamisen luonnollisella luvulla
• tuntee desimaaliluvun käsitteen sekä desimaaliluvun ja murtoluvun välisen yhteyden
• osaa desimaalilukujen ja samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua
• osaa arvioida, tarkistaa ja pyöristää laskutoimitusten tuloksia
• osaa käyttää sulkeita ja tuntee laskujärjestyksen
• tunnistaa negatiivisen kokonaisluvun

Algebra
oppilas
• osaa tulkita ja kirjoittaa lukujonoja
• kirjoittaa ja laskee lausekkeita
• pystyy ratkaisemaan yhtälöitä päättelemällä

Geometria
oppilas
• pystyy tekemään helppoja suurennoksia ja pienennöksiä
• tunnistaa yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat
• osaa luokitella kulmia ja kolmioita
• osaa laskea suorakulmion pinta-alan

Mittaaminen
oppilas
• osaa merkitä lämpötilan; osaa negatiivisen kokonaisluvun
• osaa ajan yksiköitä
• osaa käyttää, muuntaa ja vertailla eri mittayksiköitä sekä arvioida mittaustuloksia

Tietojen käsittely ja tilastot
oppilas
• osaa etsiä, kerätä, tallentaa ja esittää tietoja
• osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (5)

Luvut ja laskutoimitukset
oppilas
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• osaa luvut 0–10 000
• osaa yksinkertaisia mekaanisia yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja
• osaa kertoa allekkain yksinumeroisella kertojalla
• osaa murtoluvun ja desimaaliluvun käsitteen
• tietää laskujärjestysperiaatteen

Algebra
oppilas
• osaa kirjoittaa ja tulkita yksinkertaisia lukujonoja
• laskee yksinkertaisia lausekkeita

Geometria
oppilas
• ymmärtää peruskäsitteen kulma
• tunnistaa suorakulman

Mittaaminen
oppilas
• osaa merkitä lämpötilan
• osaa yksinkertaisia laskuja tärkeimmillä mittayksiköillä

Tietojen käsittely
oppilas
• osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

Oppilas
• saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
• oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta
• oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• yhteen-, vähennys-, kertolaskua päässä allekkain sekä jakolaskua päässä ja algoritmina
• murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku sekä kertominen ja
jakaminen luonnollisella luvulla
• jaollisuus
• desimaaliluvun, murtoluvun ja prosentin välinen yhteys
• laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen

Algebra
• lukujonojen kirjoittaminen ja tulkitseminen
• lausekkeiden kirjoittamista ja laskemista
• yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä
• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien päätteleminen

Geometria
• yhdenmuotoisuus ja mittakaava
• peilaus suoran ja pisteen suhteen
• kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen
• ympyrä ja sen osia
• kulman mitta
• pinta-ala

Mittaaminen
• mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista, mittaustulosten arviointia ja mittauksen tarkistaminen

Tietojen käsittely ja tilastot
• tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen
• keskiarvon käsite ja laskeminen
• tietojen luokittelu ja järjestäminen, tutustutaan tyyppiarvon ja mediaanin käsitteisiin
• tutustutaan klassiseen ja tilastolliseen todennäköisyyteen
• koordinaatisto

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (8)

Luvut ja laskutoimitukset
oppilas
• osaa yhteen-, vähennys-, kertolaskua päässä allekkain sekä jakolaskua päässä ja algoritmina
• osaa yhteen- ja vähennyslaskua murtoluvuilla ja desimaaliluvuilla sekä kertoa ja jakaa niitä luonnollisella luvulla
• tietää desimaaliluvun, murtoluvun ja prosentin välisen yhteyden
• osaa arvioida, tarkistaa ja pyöristää laskutoimitusten tuloksia

Algebra
oppilas
• osaa kirjoittaa ja tulkita lukujonoja
• osaa kirjoittaa ja laskea lausekkeita
• osaa etsiä yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisuja päättelemällä
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• osaa päätellä säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia

Geometria
oppilas
• yhdenmuotoisuus ja mittakaava
• osaa peilata suoran ja pisteen suhteen
• osaa tutkia kappaleiden geometrisia ominaisuuksia
• tunnistaa ympyrän ja sen osia
• osaa mitata kulman
• osaa laskea pinta-aloja

Mittaaminen
oppilas
• osaa käyttää, vertailla ja muuntaa mittayksiköitä
• osaa arvioida mittaustuloksia ja tarkistaa mittauksia

Tietojen käsittely ja tilastot
oppilas
• osaa etsiä, kerätä, tallentaa ja esittää tietoja
• osaa laskea keskiarvon
• osaa luokitella ja järjestää tietoja
• osaa koordinaatisto periaatteen

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (5)

Luvut ja laskutoimitukset
oppilas
• osaa yksinkertaisia mekaanisia päässälaskuja
• osaa yhteen- ja vähennyslaskuja samannimisillä murtoluvuilla ja helpoilla desimaaliluvuilla
• tekee helppoja pyöristyksiä laskutoimitusten tuloksille

Algebra
oppilas
• osaa kirjoittaa ja tulkita yksinkertaisia lukujonoja
• laskee yksinkertaisia lausekkeita

Geometria
oppilas
• tietää piirin käsitteen ja osaa laskea piirin
• tunnistaa suoran, tylpän ja terävän kulman
• osaa mitata alle 180° kulmia
• osaa laskea suorakulmion pinta-alan

Mittaaminen
oppilas
• osaa yksinkertaisia laskuja tärkeimmillä mittayksiköillä

Tietojen käsittely
oppilas
• osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja

VUOSILUOKAT 6-9

Vuosiluokkien 6−9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet.
Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelumallien oppiminen sekä muistamisen,
keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• loogista ja luovaa ajattelua
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
• näkemään säännönmukaisuuksia
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

KESKEISET SISÄLLÖT
Ajattelun taidot ja menetelmät
• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä niiden esittämistä
• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö
• matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen
• todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yritys-erehdysmenetelmä, vääräksi osoittaminen, suora todistus
• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä
• matematiikan historiaa

Luvut ja laskutoimitukset
• peruslaskutoimitusten varmentaminen
• luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut
• vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
• aikalaskut, aikaväli
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• alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
• murtolukujen supistaminen ja laventaminen sekä desimaaliluvun esittäminen murtolukuna
• kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla sekä murtoluvuilla
• lausekkeiden sieventäminen
• suhde ja verrannollisuus
• prosenttikäsitteen vahvistaminen, prosenttilasku
• pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö
• potenssi, eksponenttina kokonaisluku
• juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella

Algebra
• lauseke ja sen sieventäminen
• potenssilauseke ja sen sieventäminen
• polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
• muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laskeminen
• yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
• verranto
• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti
• lukujonojen tutkimista ja muodostamista

Funktiot
• riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla
• funktion käsite
• lukuparin esittäminen koordinaatistossa
• yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon
• funktionkuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen
• lineaarinen funktio
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus

Geometria
• kulmien välisiä yhteyksiä
• kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
• säännölliset monikulmiot
• ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
• kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen
• yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys
• geometrista konstruointia
• yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa
• Pythagoraan lause
• kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä
• trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen

Todennäköisyys ja tilastot
• todennäköisyyden käsite
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen
• hajonnan käsite
• diagrammien tulkinta
• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas
• huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet
• osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole olemassa
• osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon
• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi,
ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden
• osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa
• osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku- tai muuta diagrammia käyttäen.

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä on luotettava peruslaskutaito
• korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä.
• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa.

Algebra
Oppilas osaa
• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
• potenssien laskutoimitukset
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti tai päättelemällä
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen
• arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet.

Funktiot
Oppilas
• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta
• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan
• osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta
• tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kahden suoran leikkauspisteen piirtämällä.
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Geometria
Oppilas osaa
• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
• soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja
• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen
• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien
tutkimisessa
• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
• määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen todennäköisyydestä; hän ymmärtää
todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän tilanteissa
• lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon.

Sastamala

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

Oppilas
• saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
• oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy - seuraussuhteita
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta
• oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Luvut ja laskutoimitukset
• murtoluvun jakaminen ja kertominen luonnollisella luvulla laajemmin
• prosenttilaskun käsite ja helppoja prosenttilaskuja
• kertominen ja jakaminen desimaaliluvulla
• pyöristämistä ja arviointia sekä laskimen käyttöä
• aikalaskuja ja aikaväli

Algebra
• lausekkeiden muodostaminen sanallisista tehtävistä, sieventäminen ja laskeminen

Geometria
• säännöllisten monikulmioiden tunnistaminen ja nimeäminen
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
• piirtämistä harppia ja geokolmiota käyttäen
• symmetria suoran ja pisteen suhteen

Mittaaminen
• tilavuus

Tietojen käsittely ja tilastot
• lukuparin esittäminen koordinaatistossa
• diagrammien tulkinta
• todennäköisyyden käsite

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (8)

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• osaa laajemmin murtoluvun jakamisen ja kertomisen luonnollisella luvulla
• osaa prosentin käsitteen ja osaa laskea prosenttiosuuden
• osaa kertoa ja jakaa desimaaliluvulla
• osaa pyöristämistä ja arviointia
• osaa laskea aikoja ja aikavälejä

Algebra
Oppilas
• osaa muodostaa lausekkeita sanallisista tehtävistä

Geometria
Oppilas
• tunnistaa ja osaa nimetä säännöllisiä monikulmioita
• osaa laskea tasokuvioiden piirin ja pinta-alan
• osaa piirtämistä harppia ja geokolmiota käyttäen
• tuntee symmetrian suoran ja pisteen suhteen

Mittaaminen
Oppilas
• osaa veto- ja kuutiomittoja
• osaa laskea suorakulmaisen särmiön tilavuuden

Tietojen käsittely ja tilastot
Oppilas
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• osaa esittää koordinaatistossa lukuparin
• osaa tulkita diagrammeja

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (5)

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• osaa peruslaskutoimitukset luonnollisilla luvuilla
• laskee mekaanisia ja sanallisia päässälaskuja
• laskee yksinkertaisia aikalaskuja
• osaa yhteen- ja vähennyslaskuja samannimisillä murtoluvuilla
• osaa kertoa ja jakaa desimaaliluvun luonnollisella luvulla
• tietää prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun yhteyden

Algebra
• laskee yksinkertaisia lausekkeita

Geometria
Oppilas
• osaa luokitella säännöllisiä monikulmioita
• osaa laskea kolmion pinta-alan

Mittaaminen
Oppilas
• osaa arkielämän kannalta tärkeitä mittayksiköitä
• osaa käyttää ja muuntaa yllä olevia mittayksiköitä ja osaa yksinkertaisia laskuja näillä

Tietojen käsittely
Oppilas
• osaa etsiä ja esittää tietoja graafisessa muodossa

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Oppilas oppii
• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matema-tiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• loogista ja luovaa ajattelua
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
• näkemään säännönmukaisuuksia
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut
• vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
• peruslaskutoimitukset kokonais-, murto-, ja desimaaliluvuilla myös negatiivisilla luvuilla
• luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
• lausekkeiden sieventäminen
• potenssi, eksponenttina luonnollinen luku
• potenssilauseke ja sen sieventäminen
• pyöristäminen, arviointi, merkitsevät numerot ja laskimen käyttö

Algebra
• muuttujakäsite
• lauseke ja sen sieventäminen
• lausekkeen arvon laskeminen

Geometria
• tasokuvioihin liittyviä käsitteitä
• kulmien välisiä yhteyksiä
• geometrista piirtämistä
• yhtenevyys
• yhtenevyyskuvauksia

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas osaa
• muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi,
ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuu-den.
• ajatella loogisesti käyttäen mm. vertailua, mittaamista ja järjestämistä

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• osaa luokitella lukuja lukujoukkoihin
• hänellä on luotettava peruslaskutaito
• osaa käyttää laskinta ja pyöristää tuloksen järkevästi
• osaa laskea murtolukulaskuja
• tuntee käsitteet vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo

Algebra
Oppilas osaa

Page 108 of 211Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

18.10.2017http://opspro.peda.net/sastamala/viewerprint.php3?DB=sastamalapops2011&printmod...



• osaa laskea yksinkertaisia potenssilaskuja
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita

Geometria
Oppilas
• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
• osaa käyttää harppia ja viivainta yksinkertaisten geometristen konstruointien tekemiseen
• osaa löytää yhteneviä ja symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa
• tuntee erilaisia kulmia
• soveltaa kulmien välisiä yhteyksiä erilaisissa tilanteissa
• hallitsee mittayksiköiden muunnoksia
• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas
• osaa vertailla, mitata ja järjestää ohjauksessa
• työskentelee yhteisten tavoitteiden suuntaisesti
• oppilas osallistuu säännöllisesti oppitunneille

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• tuntee lukujoukkojen luokitteluperiaatteita
• selviää peruslaskutoimituksista itsenäisesti ja ilmoittaa tuloksen järkevästi
• löytää luvuille vastaluvun ja käänteisluvun saadessaan ohjausta
• osaa kertoa ja jakaa murtoluvun luonnollisella luvulla

Algebra
Oppilas
• osaa sieventää yksinkertaisia lausekkeita
• osaa laskea lausekkeen arvon ohjatusti
• osaa sieventää yksinkertaisen potenssilausekkeen

Geometria
Oppilas
• osaa mitata geokolmiolla
• tunnistaa yhtenevät kuviot
• tuntee ja osaa mitata kulmia
• tunnistaa symmetrian ja osaa peilata kuvion.

Vusoiluokka 8

Tavoitteet

Oppilas oppii
• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matema-tiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• loogista ja luovaa ajattelua
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
• näkemään säännönmukaisuuksia
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• potenssi, eksponenttina kokonaisluku
• juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella
• lukujonojen tutkimista ja muodostamista

Algebra
• polynomin käsite
• polynomin yhteen-, vähennys- ja kertolasku
• yhtälön ratkaiseminen
• suhde ja verranto
• suoraan verrannollisuus
• taitojen soveltaminen sanallisten tehtävien ratkaisussa
• vaillinainen toisen asteen yhtälö
• potenssilauseke ja sen sieventäminen

Geometria
• yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus
• Pythagoraan lause
• ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
• pituuden ja pinta-alan yksiköitä

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• osaa korottaa luvun kokonaislukupotenssiin ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihin
• osaa ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
• osaa käyttää verrantoa ja muita laskutoimituksia arkielämään liittyvien ongelmien ratkaise-misessa
• osaa pyöristää tulokset oikeaan tarkkuuteen
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Algebra
Oppilas
• osaa potenssien laskutoimitukset
• osaa sieventää polynomilausekkeita
• osaa laskea lausekkeen arvon, kun muuttujan paikalle sijoitetaan jokin luku
• osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
• osaa muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti tai päättelemällä
• osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtälön

Geometria
Oppilas
• osaa löytää yhteneviä ja yhdenmuotoisia kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioi-den ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa
• käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
• osaa ympyrään liittyvät peruskäsitteet
• osaa soveltaa oppimiansa piirin ja pinta-alan laskutapoja
• osaa pinta-alan yksiköitä

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Ajattelun taidot ja menetelmät
oppilas
• osaa luokitella ja järjestää ja vertailla tehtävässä annettuja tietoja
• osallistuu oppitunneille säännöllisesti

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• osaa korottaa luvun potenssiin
• osaa helppoja laskutoimituksia neliöjuurella

Algebra
Oppilas
• osaa sieventää ja laskea yksinkertaisia potenssi- ja polynomilausekkeita ohjatusti
• osaa muodostaa ja laskea verrantoja ohjatusti

Geometria
Oppilas
• tunnistaa yhteneviä ja yhdenmuotoisia kuvioita
• osaa käyttää Pythagoraan lausetta ohjeita saatuaan
• tuntee joitakin ympyrään liittyviä käsitteitä
• osaa laskea suorakulmion, kolmion ja ympyrän pinta-alan sekä piirin ohjeen saatuaan

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Oppilas oppii
• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matema-tiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• loogista ja luovaa ajattelua
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
• näkemään säännönmukaisuuksia
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• prosenttilasku

Algebra
• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen graafisesti ja algebrallisesti
• epäyhtälöt
• polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
• vaillinainen toisen asteen yhtälö

Funktiot
• Riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujan avulla
• funktion käsite
• lineaarinen funktio
• funktion kuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja vä-heneminen
• toisen asteen polynomifunktio ja sen kuvaaja
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus

Geometria
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
• Kappaleen pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
• tilavuuden yksiköt ja niiden muunnoksia
• trigonometria
• suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen

Todennäköisyys ja tilastot
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
• keskiarvo, moodi ja mediaani
• hajonnan käsite
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• tietojen kerääminen, luokittelu ja esittäminen
• diagrammien tulkintaa
• todennäköisyyden käsite
• tilastollinen todennäköisyys
• klassinen todennäköisyys
• kombinaatio-oppia

Päättöarviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemiseksi ja hänellä on luotettava peruslaskutaito
• korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä
• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien on-gelmien ratkaisemisessa.

Algebra
Oppilas osaa
• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
• potenssien laskutoimitukset
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen al-gebrallisesti tai päättelemällä
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen
• arvioida tulosten järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet

Funktiot
Oppilas
• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta
• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan
• osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta
• tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kahden suoran leikkauspisteen piirtämällä

Geometria
Oppilas osaa
• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
• soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja
• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruoiden tekemiseen
• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien
tutkimisessa
• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemi-seen
• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayksi-köitä.

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
• määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisentutkimuk-sen todennäköisyydestä; hän ymmärtää
todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän tilanteissa
• hakea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, kes-kiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon.

Päättöarviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• hallitsee peruslaskutoimitukset
• osaa prosenttilaskun perustehtäviä
• osaa helppoja laskutoimituksia neliöjuurella
• osaa arvioida tuloksen järkevyyttä

Algebra
Oppilas
• osaa ratkaista helppoja ensimmäisen asteen yhtälöitä
• osaa sieventää yksinkertaisia potenssi- ja polynomilausekkeita

Geometria
Oppilas
• tunnistaa geometrisia kuvioita ja kappaleita
• osaa laskea yksinkertaisten tasokuvioiden pinta-aloja
• osaa laskea yksinkertaisten kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia
• osaa käyttää trigonometriaa

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas
• osaa tulkita yksinkertaisia diagrammeja

7.7 Ympäristö- ja luonnontieto

VUOSILUOKAT 1−4

Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen
sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä,
itseään ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja sairautta.

Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja
oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen
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opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde.

Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa
voidaan työskennellä myös maastossa. Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät käsitteet voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan
oppilasta, ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön jäsenenä. Näiden kokonaisuuksien opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa
ympäristöään sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä
• tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan niissä tapahtuvia muutoksia sekä hahmottamaan kotiseutunsa
osana Suomea ja Pohjoismaita
• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä
• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
• lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
• esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
• käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään
• suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
• terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen, liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja.

KESKEISET SISÄLLÖT
Eliöt ja elinympäristöt
• elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet
• erilaisia elinympäristöjä ja eliöiden sopeutuminen niihin
• oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja
• luonto eri vuodenaikoina
• kasvien ja eläinten elämänvaiheita
• ruoan alkuperä ja tuottaminen

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
• oma lähiympäristö
• vuorokauden- ja vuodenajat
• maaston keskeiset piirteet ja kartta
• kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta
• Suomi, Pohjoismaat ja muut lähialueet sekä maapallo ihmisen elinpaikkana

Ympäristön ilmiöitä
• ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä sekä kuulon ja näön suojelu
• lämpöön liittyvien ilmiöitä ja lämmön lähteitä
• yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisten rakenteiden lujuuden tutkiminen
• magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä
Ympäristön aineita
• arkielämään kuuluvia aineita ja materiaaleja sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys
• ilman ominaisuuksia sekä palaminen ja paloturvallisuus
• veden ominaisuuksia ja olomuodon muutokset, veden käyttö ja kiertokulku luonnossa
Ihminen ja terveys
• ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään
• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset
• sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet
• perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle

Turvallisuus
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, oman koulun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja
vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö ja toisen omaisuuden kunnioittaminen

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin
• osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten ominaisuuksien perusteella
• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön
• osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa
• osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja piirtäen.

Eliöt ja ympäristöt
Oppilas
• ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon
piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia eliölajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä
• tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen
• tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan
• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön
kauneutta, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä
• ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia
yksinkertaisen kartan koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään
• osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
• oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden alueiden maisemallisen rikkauden
• ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää maapallon ihmisen elinpaikkana.

Ympäristön aineita ja ilmiöitä
Oppilas
• osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina
• osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä
välineitä
• osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen, toimintaa sekä osaa tutkia erilaisten rakenteiden lujuutta
• osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee kodissa käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että
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sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti
• tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, ääneen ja lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen,
valon eteneminen ja heijastuminen sekä lämmön siirtyminen ja lämmittäminen
• tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa toimia niiden mukaisesti
• osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla veden kiertokulkua luonnossa
• ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää
alkusammutusvälineitä
• tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu-
ja puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita
• osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.

Ihminen ja terveys
Oppilas
• osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja
• tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta,
oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen
• osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden
ilmaisua voidaan säädellä
• osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia
ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua tarvittaessa.

Turvallisuus
Oppilas
• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn
ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä
• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei
• tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja
pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa.

Sastamala

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokka 1

-turvallinen koulutie
-oma koulu ja sen lähiympäristö
-elollinen-eloton (lähiympäristön eläimiä ja kasveja)
-erilaisuus
-viikonpäivät, kuukaudet,vuodenajat
-hoidan terveyttäni (säänmuk. pukeutuminen, hygienia ja ravinto)
-vesi ja sen olimuodot

Vuosiluokka 2

-pyöräilijänä liikenteessä
-lähiympäristön kasveja (10 kasvin tunnistaminen)
-hyötykasveja
-kartan alkeita
-vuosi, kuukaudet, vuorokausi
-vuodenajat ja jonkin tutun eläimen vuosi tarkemmin
-ilma, valo ja varjo
-energia ja sen säästäminen
-aistit
-keho ja sen elintoimintoja
-kodin turvallisuus
-kierrätys

Vuosiluokat 1−4

Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tie-donaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka
opetukseen sisältyy kestävän kehityksen nä-kökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja
rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja saira-utta.

Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymista-paan, jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja
oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, il-miöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen
opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde.

Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa
voidaan työskennellä myös maas-tossa. Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät käsitteet voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, jois-sa tarkastellaan
oppilasta, ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön jäsenenä. Näiden kokonaisuuksien opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa
ympäristöään sekä ihmi-sen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

Oppilas oppii
• toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä
• tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä ja havaitsemaan oman elinympäristön muutok-sia sekä hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea ja
Pohjoismaita
• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeai-neistoja käyttämällä
• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvaile-maan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
• lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
• esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
• käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään
• suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
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• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
• terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen, liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimin-tatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
• toimimaan ympäristössä turvallisesti ja itseään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjei-ta koulussa, liikenteessä ja lähiympäristössä

Keskeiset sisällöt

Eliöt ja elinympäristöt
• elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet
• erilaiset elinympäristöt, kuten piha ja puisto ja eliöiden sopeutuminen niihin.
• oman lähiympäristön tavallisimmat kasvi-, sieni-, ja eläinlajit
• luonto eri vuodenaikoina

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
• maiseman ja maaston keskeisimpien rakenteiden hahmotus sekä ympäristön havainnollista-minen piirtämällä, rakentelemalla tai
• luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman ympäristön havainnoiminen ja jäsennys sekä ympäristön muutosten tarkastelu
• maapallon ymmärtäminen ihmisen elinpaikkana
• Oman lähiympäristön luonnonilmiöiden havainnointi ja tutkiminen, esimerkkinä sääilmiöt

Ympäristön ilmiöitä ja aineita
• lämpöilmiöiden tutkiminen, kuten lämpötilan mittaaminen ja lämmittäminen
• arkielämään liittyviä aineita ja materiaaleja sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys
• veden tai ilman ominaisuudet ja niiden tutkiminen

Ihminen ja terveys
• ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään
• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset
• sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet
• henkisen hyvinvoinnin, perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle

Turvallisuus
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, oman kou-lun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja
vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö ja toisen omaisuuden kunnioittaminen

Vuosiluoka 1 oppisisältöjen tarkennus:
- Aine ja energia: Eloton luonto, esineiden alkuperä, vesi, sen olomuodot ja kiertokulku
- Maapallo: Vuodenajat, kuukaudet, vuorokausi
- Eliöt ja ympäristö: Elollinen - eloton, lähiympäristön eliöyhteisöjä (eläimiä, kasveja)
- Ihminen: Aistit, oman kehon hoitaminen, erilaisuus
- Ympäristö: oma koulu ja sen lähiympäristö, turvallisesti liikenteessä, kierrätys

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

Oppilas oppii
• toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä
• tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä ja havaitsemaan oman elinympäristön muutok-sia sekä hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea ja
Pohjoismaita
• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeai-neistoja käyttämällä
• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvaile-maan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
• lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
• esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
• käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään
• suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
• terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen, liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimin-tatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
• toimimaan ympäristössä turvallisesti ja itseään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjei-ta koulussa, liikenteessä ja lähiympäristössä

Keskeiset sisällöt

Eliöt ja elinympäristöt
• elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet
• erilaiset elinympäristöt, kuten piha ja puisto ja eliöiden sopeutuminen niihin.
• oman lähiympäristön tavallisimmat kasvi-, sieni-, ja eläinlajien tunnistaminen ja kuvailu
• luonnon tarkkailu eri vuodenaikoina
• ruuan alkuperä ja tuottaminen

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
• maiseman ja maaston keskeisimpien rakenteiden hahmotus sekä ympäristön havainnollista-minen piirtämällä, rakentelemalla tai muovaamalla
(valitaan eri kohde kuin 1. luokalla)
• vuorokauden- ja vuodenaikoihin liittyvät käsitteet
• luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman ympäristön havainnoiminen ja jäsennys sekä ympäristön muutosten tarkastelu
• maapallon ymmärtäminen ihmisen elinpaikkana

Ympäristön ilmiöitä ja aineita
• äänen ja valon lähteet, kuulon ja näön suojeleminen
• arkielämään liittyviä aineiden ja esineiden tutkiminen sekä niiden säästävä käyttö ja kierrä-tys
• veden/ilman ominaisuuksien tutkiminen
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Ihminen ja terveys
• ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään
• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset
• sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet
• henkisen hyvinvoinnin, perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle

Turvallisuus
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, oman kou-lun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja
vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö ja toisen omaisuuden kunnioittaminen

Vuosiluokan 2 oppisisältöjen tarkennus:
- Aine ja energia: Ilma, valo ja varjo, energia ja sen säästäminen, sähkölaitteita
- Maapallo: Vuodenajat ja vuorokausi, avaruus, erilaisia karttoja (luokan pohjapiirros, koulun pihakartta, kunnan kartta ym.),
- Eliöt ja ympäristö: kasvin rakenne, lähiympäristön kasvilajeja, hyötykasveja
- Ihminen: Minä itse, keho ja sen elintoiminnat
- Ympäristö: Kodin turvallisuus, liikennekasvatus

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

Oppilas oppii
• toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä
• tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä ja havaitsemaan oman elinympäristön muutok-sia sekä hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea ja
Pohjoismaita
• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeai-neistoja käyttämällä
• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvaile-maan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
• lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
• esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
• käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään
• suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
• terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen, liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimin-tatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista

keskeiset sisällöK

Eliöt ja elinympäristöt
• elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet
• erilaiset elinympäristöt, kuten metsä, niitty ja pellon havainnoiminen ja eliöiden sopeutumi-nen niihin.
• oman lähiympäristön tavallisimmat kasvi-, sieni-, ja eläinlajit
• kasvien ja eläimien eri elämänvaiheisiin tutustuminen

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
• oma lähiympäristön luonnonilmiöiden havainnointi sekä vuorokauden- ja vuodenaikoihin liittyvät käsitteet
• maaston keskeisien piirteiden havainnointi ja maaston havainnollistaminen eri tavoilla ja erityisesti kartan tärkeys luonnossa
• kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta
• Suomen tarkastelu peruspiirteiltään

Ympäristön ilmiöitä ja aineita
• veden ominaisuudet, olomuotojen muutokset, veden käyttö ja kiertokulku luonnossa
• yksinkertaisien laitteiden kuten vivun, pyörän ja jousen toimintaperiaatteet sekä erilaisten rakenteiden, kuten kolmi- ja putkirakenteiden lujuuteen
tutustuminen
Ihminen ja terveys

• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset
• sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet
• henkisen hyvinvoinnin, perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle

Turvallisuus
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, oman kou-lun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja
vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö ja toisen omaisuuden kunnioittaminen

Vuosiluokan 3 oppisisältöjen tarkennus:
- Aine ja energia: Yksinkertaisia laitteita, rakenteita
- Maapallo: Jääkauden merkitys, maaperä, kartta, ilmansuunnat, sää
- Eliöt ja ympäristö: Lähiympäristön kasvien ja eläinten elämää (piha, metsä, puisto), luonnon tarkkailua, eliöiden kehitys ja kasvien pölytys,
lemmikkieläimiä
- Ihminen: Oppilas koulussa ja kotona, erilaisuuden hyväksyminen
- Ympäristö: Turvallisuus kotona, jalankulkija ja pyöräilijä liikenteessä, luonnon- ja kulttuu-rimaisema Suomessa, kotiseutu, ihmisen aikaansaannoksia

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

Oppilas oppii

• toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä
• tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä ja havaitsemaan oman elinympäristön muutok-sia sekä hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea ja
Pohjoismaita
• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeai-neistoja käyttämällä
• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvaile-maan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
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• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
• lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
• esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
• käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään
• suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
• terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen, liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimin-tatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista

Keskeiset sisällöt

Eliöt ja elinympäristöt
• oman lähiympäristön tavallisimmat kasvi-, sieni-, ja eläinlajit, niiden tunnistaminen ja ku-vaileminen ja luokittelu
• ruuan alkuperä ja tuottaminen

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
• oma lähiympäristön ja luonnonilmiöiden havainnointi ja tutkiminen
• Suomen, Pohjoismaiden ja muiden lähialueiden tarkasteleminen sekä maapallon ymmärtä-minen ihmisen elinpaikkana

Ympäristön ilmiöitä ja aineita
• lämpöilmiöiden tutkiminen, lämpötilan mittaus, lämmön siirtyminen ja lämmittäminen
• äänen ja valon eteneminen ja heijastuminen, varjon muodostuminen
• magneettisten ja sähköisiin ilmiöihin, kuten kompassiin, hankaussähköön ja virtapiiriin tu-tustuminen yksinkertaisilla harjoitteilla
• ilman ominaisuuksiin tutustuminen sekä palaminen ja paloturvallisuus

Ihminen ja terveys
• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset
• sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet
• henkisen hyvinvoinnin, perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle

Turvallisuus
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, oman kou-lun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja
vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö ja toisen omaisuuden kunnioittaminen

Vuosiluokan 4 oppisisältöjen tarkennus:
- Aine ja energia: Tutkimuksen kohteena ääni, valo, lämpö, ilma, palaminen, vesi, magneetti-sia ja sähköisiä ilmiöitä
- Maapallo: Pohjola
- Eliöt ja ympäristö: Elinympäristöjä: meri, saaristo, metsä, pelto ja ranta, vesiluonto, viljelys-kasveja, kotieläimiä
- Ihminen: Terveystottumukset, hätätilanteet, ensiapu, tavallisimmat sairaudet, fyysinen kos-kemattomuus, laillisuuskasvatus: raha ja toisen omaisuus
- Ympäristö: Luonnon ympäristö ja ihmisen muovaama ympäristö, ympäristön muutoksia Pohjolassa

Ympäristö- ja luonnontiedon arviointikriteerit arvosanalle välttävä

Vuosiluokka 1

Oppilas
• tunnistaa joitakin lähiympäristön kasvi- ja eläinlajeja
• tuntee lähiympäristön ja lähiliikenteeseen liittyviä peruskäsitteitä
• osaa nimetä joitakin ympäristö kohteita asuinalueellaan
• kiinnostuu ainakin satunnaisesti työskentelystä, vaikka tarvitseekin siinä paljon tukea.
• osaa noudattaa joitakin turvallisuussääntöjä liikenteessä, koulussa ja lähiympäristössä

Vuosiluokka 2

Oppilas
• tunnistaa joitakin lähiympäristön kasvi- ja eläinlajeja lisänä edellisenä vuonna oppimilleen
• tuntee vuodenaikojen vaihtelun
• tuntee erilaisia valon ja äänen lähteitä sekä näön ja kuulon suojeluun liittyviä toimenpiteitä
• kiinnostuu ainakin satunnaisesti työskentelystä, vaikka tarvitseekin siinä paljon tukea
• osaa suojella vähäisessä määrin lähiympäristönsä luontoa

Vuosiluokka 3

Oppilas
• tuntee yleisimpiä maastoon liittyviä peruskäsitteitä
• osaa nimetä joitakin Suomen ja oman lähiympäristön luonnon- ja rakennetun ympäristön kohteita
• kiinnostuu ainakin satunnaisesti työskentelystä, vaikka tarvitseekin siinä paljon tukea

Vuosiluokka 4

Oppilas
• tunnistaa joitakin lähiympäristön kasvi- ja eläinlajeja lisänä edellisenä vuonna oppimilleen
• osaa nimetä Suomen lähialueiden valtioita
• tuntee käytännön tasolla arkipäivään liittyviä fysikaalisia ilmiöitä
• kiinnostuu ainakin satunnaisesti työskentelystä, vaikka tarvitseekin siinä paljon tukea
• osaa tehdä joitakin terveyttä edistäviä valintoja

Ympäristö- ja luonnontiedon arviointikriteerit arvosanalle hyvä

Vuosiluokka 1-2

Oppilas
• osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin
• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia
• osaa ilmaista luonnostaja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja piirtäen
• tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan
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• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja
• osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa
• tuntee erilaisia valon ja äänen lähteitä sekä näön ja kuulon suojeluun liittyviä toimenpiteitä
• osaa lajitella jätteitä eikä roskaa ympäristöä
• tietää joitakin veden ja ilman ominaisuuksia
• osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tär-keimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja
• tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta,
oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen
• osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden
ilmaisua voidaan säädellä
• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn
ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyh-teisössä
• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei
tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa liiken-teessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja
pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa
• suhtautuu myönteisesti opiskeltaviin asioihin

Vuosiluokka 3-4

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin
• osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten omi-naisuuksien perusteella
• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöi-hin ja rakennettuun ympäristöön
• osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa
• osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoitta-en ja piirtäen
• suhtautuu myönteisesti opiskeltaviin asioihin

Eliöt ja ympäristöt
Oppilas
• ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri elinympäris-töjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon
piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia eliölajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä
• tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri vuo-denaikoihin ja erityisesti Suomen talveen
• tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan
• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja vas-tuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön
kauneutta, monimuotoisuutta ja viih-tyisyyttä
• ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, kartta-merkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia
yksinkertaisen kartan koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään
• osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
• oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden alueiden maisemallisen rikkauden
• ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää maa-pallon ihmisen elinpaikkana.

Ympäristön aineita ja ilmiöitä
Oppilas
• osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina
• osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä
välineitä
• osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen, toimintaa sekä osaa tut-kia erilaisten rakenteiden lujuutta
• osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee ko-dissa käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että
sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti
• tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, ääneen ja lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen,
valon eteneminen ja heijastuminen sekä lämmön siirtyminen ja lämmittäminen
• tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa toimia niiden mukaisesti
• osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla ve-den kiertokulkua luonnossa
• ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää
alkusammutusvälineitä
• tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu-
ja puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita
• osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.

Ihminen ja terveys
Oppilas
• osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tär-keimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja
• tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta,
oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen
• osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden
ilmaisua voidaan säädellä
• osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia
ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua tarvittaessa.

Turvallisuus
Oppilas
• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn
ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyh-teisössä
• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei
• tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa lii-kenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja
pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa

7.8 Biologia ja maantieto

VUOSILUOKAT 5−6
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Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja
niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata
oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan tulee saada myönteisiä elämyksiä ja
kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä
maastossa että luokkahuoneessa.

Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuksen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen
toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa
kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetus järjestetään siten, että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen
rikkaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon opetuksen tulee luoda pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle
suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle.

Vuosiluokilla 5−6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että
oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä
välisenä vuorovaikutuksena.

Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua
aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

TAVOITTEET
Biologia
Oppilas oppii
• tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä
• liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
• ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta
• toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa
• tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
• ymmärtämään seksuaalisuuden osaksi ihmisen persoonallisuutta, tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä sekä arvostamaan kasvua ja kehitystä
jokaisen henkilökohtaisena prosessina
• pohtimaan kasvuun, kehitykseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä,
ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset.

Maantieto
Oppilas
• oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
• oppii hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
• oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla
• perehtyy Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden
kansoihin ja kulttuureihin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Biologia

Eliöt ja elinympäristöt
• Lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu kasvien kerääminen
• eliöiden elinympäristöjen kuten metsän ja suon tutkiminen, ravintoketjut sekä metsien hyötykäyttö
• kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
• elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä puutarhan antimet
• eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokitteleminen.

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja kehitys
• Ihmisen kehon rakenne, keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
• seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu, oman kehon arvostaminen ja suojeleminen sekä tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat
tekijät
• läheisyyden tarve, ihmissuhteisiin ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu.

Luonnon ja ympäristön suojeleminen
• Ympäristölukutaidon ja ympäristöystävällisen toiminnan harjoitteleminen, luonnon monimuotoisuuden merkitys sekä jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet.

Maantieto

Eurooppa osana maailmaa
• Euroopan tarkasteleminen maailman kartalla sekä Euroopan karttakuvan hahmottaminen
• Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä Euroopan eläimistö
• erilaisten karttojen, karttapallon ja muiden maantieteellisten tietolähteiden käytön sekä tiedon havainnollistamisen harjoittelu.

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
• Maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataitojen harjoittelu
• sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet sekä lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten
monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä
• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ympäristössä.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Biologia
Oppilas
• tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti
• tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten
sopeutumisesta ympäristöönsä
• tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
• osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla
• osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä selostaa niiden tuloksia
• ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta, ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän
• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella
• osaa kuvata perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
• osaa selittää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia eri sukupuolilla ja antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä sekä osaa
tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä myönteisiä muutoksia
• osaa kuvata tunteidenilmaisutapoja ja antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä sekä osaa tarkastella asioita myös muiden
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ihmisten näkökulmasta ja tietää omat oikeutensa ja vastuunsa.

Maantieto
Oppilas
• osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja ja tulkita kartaston erilaisia karttoja sekä käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja mittakaavoja
• osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
• osaa havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja diagrammien avulla
• tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolojen vaihtelua Euroopassa
• tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet
• tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä, ja osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja
sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä, sekä osaa kuvata ihmisten elämää erilaisissa
ympäristöissä
• osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, millaisia muutoksia ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja
polttopuun kerääminen on aiheuttanut ympäristössä
• osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä.

BIOLOGIA JA MAANTIETO VUOSILUOKAT 5-6

VUOSILUOKAT 5−6

Vuosiluokilla 5−6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että
oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä
välisenä vuorovaikutuksena.

Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua
aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

TAVOITTEET
Biologia
Oppilas oppii
• tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä
• liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
• ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta
• toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa
• tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
• ymmärtämään seksuaalisuuden osaksi ihmisen persoonallisuutta, tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä sekä arvostamaan kasvua ja kehitystä
jokaisen henkilökohtaisena prosessina
• pohtimaan kasvuun, kehitykseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä,
ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset.

Maantieto
Oppilas
• oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
• oppii hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
• oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla
• perehtyy Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden
kansoihin ja kulttuureihin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Biologia

Eliöt ja elinympäristöt
• Lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu kasvien kerääminen
• eliöiden elinympäristöjen kuten metsän ja suon tutkiminen, ravintoketjut sekä metsien hyötykäyttö
• kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
• elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä puutarhan antimet
• eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokitteleminen.

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja kehitys
• Ihmisen kehon rakenne, keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
• seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu, oman kehon arvostaminen ja suojeleminen sekä tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat
tekijät
• läheisyyden tarve, ihmissuhteisiin ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu.

Luonnon ja ympäristön suojeleminen
• Ympäristölukutaidon ja ympäristöystävällisen toiminnan harjoitteleminen, luonnon monimuotoisuuden merkitys sekä jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet.

Maantieto

Eurooppa osana maailmaa
• Euroopan tarkasteleminen maailman kartalla sekä Euroopan karttakuvan hahmottaminen
• Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä Euroopan eläimistö
• erilaisten karttojen, karttapallon ja muiden maantieteellisten tietolähteiden käytön sekä tiedon havainnollistamisen harjoittelu.

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
• Maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataitojen harjoittelu
• sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet sekä lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten
monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä
• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ympäristössä.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Biologia
Oppilas
• tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti
• tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten
sopeutumisesta ympäristöönsä
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• tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
• osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla
• osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä selostaa niiden tuloksia
• ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta, ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän
• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella
• osaa kuvata perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
• osaa selittää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia eri sukupuolilla ja antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä sekä osaa
tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä myönteisiä muutoksia
• osaa kuvata tunteidenilmaisutapoja ja antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä sekä osaa tarkastella asioita myös muiden
ihmisten näkökulmasta ja tietää omat oikeutensa ja vastuunsa.

Maantieto
Oppilas
• osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja ja tulkita kartaston erilaisia karttoja sekä käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja mittakaavoja
• osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
• osaa havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja diagrammien avulla
• tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolojen vaihtelua Euroopassa
• tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet
• tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä, ja osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja
sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä, sekä osaa kuvata ihmisten elämää erilaisissa
ympäristöissä
• osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, millaisia muutoksia ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja
polttopuun kerääminen on aiheuttanut ympäristössä
• osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä.

Sastamala

BIOLOGIA

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

Oppilas oppii
• tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäris-töihinsä
• liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
• ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta
• toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa
• tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
• ymmärtämään seksuaalisuuden osaksi ihmisen persoonallisuutta, tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä sekä arvostamaan kasvua ja kehitystä
jokaisen henkilökohtaisena prosessina
• pohtimaan kasvuun, kehitykseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä, ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan
huomioon toiset ihmiset.

Keskeiset sisällöt

Eliöt ja elinympäristöt
• lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu kasvien kerääminen
• eliöiden elinympäristöjen kuten metsän ja suon tutkiminen, ravintoketjut sekä metsien hyö-tykäyttö
• kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
• elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä puutarhan antimet
• eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokitteleminen

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja kehitys
• Ihmisen kehon rakenne, keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset

• seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu, oman kehon arvostaminen ja suojeleminen sekä tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat
tekijät
• läheisyyden tarve, ihmissuhteisiin ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät sekä ikä-kauteen liittyvät oikeudet ja vastuu.

Luonnon ja ympäristön suojeleminen
• Ympäristölukutaidon ja ympäristöystävällisen toiminnan harjoitteleminen, luonnon moni-muotoisuuden merkitys sekä jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

Oppilas oppii
• tuntemaan kasvien rakennetta ja elämää
• ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta

Keskeiset sisällöt

Eliöt ja elinympäristöt
• kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen
• elintarvikkeiden tuottaminen sekä puutarhan antimet
• eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokitteleminen

Biologian arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Vuosiluokka 5

Oppilas
• osaa etsiä tietoa oppikirjasta
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• tuntee ihmisen perusrakennetta ja elintoimintoja
• tuntee kierrätyksen periaatteita
• kiinnostuu ainakin satunnaisesti työskentelystä, vaikka tarvitseekin siinä paljon tukea

Vuosiluokka 6

Oppilas
• osaa jonkin verran luokitella eliöitä eri ryhmiin
• tuntee joidenkin peruselintarvikkeiden alkuperän
• tietää jotakin terveytensä huolehtimisesta
• osoittaa ainakin ajoittain kiinnostusta käsiteltäviin aiheisiin

Biologian arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Vuosiluokka 5-6

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas

• osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa
• osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä selostaa niiden tuloksia
• tunnistaa yleisimpiä kasveja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti
• suhtautuu myönteisesti opiskeltaviin asioihin

Eliöt ja elinympäristöt
Oppilas
• tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten
sopeutumisesta ympäristöönsä
• tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
• osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla
• ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta, ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän
• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja kehitys
Oppilas
• osaa kuvata perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
• osaa selittää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia eri sukupuolilla ja antaa esi-merkkejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä sekä osaa
tarkastella omaan kasvuunsa ja kehi-tykseensä liittyviä myönteisiä muutoksia
• osaa kuvata tunteidenilmaisutapoja ja antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voi-daan säädellä sekä osaa tarkastella asioita myös
muiden ihmisten näkökulmasta ja tietää omat ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa.

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luonnontuntemusta ja ohjata ymmärtämään
luonnon perusilmiöitä. Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat myös evoluutioon, ekologian perusteisiin ja ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin.
Biologian opetuksessa oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmisen
vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Lisäksi lisätään oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin
puolesta.

Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja omaan havainnointiin sekä luon-nossa että luokkahuoneessa. Opetus järjestetään siten,
että oppilaat saavat myönteisiä elämyk-siä ja kokemuksia luonnossa opiskelusta, oppilaiden ympäristötietoisuus lisääntyy ja halu vaa-lia
elinympäristöjä ja elämän eri muotoja kasvaa

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

Oppilas
• oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
• oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuk-sista
• perehtyy Euroopan maantietoon sekä oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vie-raisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin

Keskeiset sisällöt

Eurooppa osana maailmaa
• Euroopan tarkasteleminen maailman kartalla sekä Euroopan karttakuvan hahmottaminen
• Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä Euroopan eläimistö
• erilaisten karttojen, karttapallon ja muiden maantieteellisten tietolähteiden käytön sekä tie-don havainnollistamisen harjoittelu.

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

Oppilas
• perehtyy Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden
kansoihin ja kulttuureihin.
• oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä l
• oppii hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
• oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuk-sista maapallolla

Keskeiset sisällöt

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
• maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataitojen harjoittelu
• sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet sekä lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten
monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä
• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan aiheutta-mat muutokset ympäristössä
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Maantiedon arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Vuosiluokka 5

Oppilas
• osaa nimetä muutamia Euroopan valtioita
• osaa sijoittaa Afrikan maailman kartalle
• tunnistaa ainakin joidenkin symbolien ja värien merkityksen
• kiinnostuu ainakin satunnaisesti työskentelystä, vaikka tarvitsee siinä tukea

Vuosiluokka 6

Oppilas
• tuntee jonkin verran maapallon keskeistä nimistöä
• tunnistaa ja osaa nimetä joitakin ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä
• osaa ohjatusti tulkita yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja
• osoittaa ainakin ajoittain kiinnostusta käsiteltäviin aiheisii

Maantiedon arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Karttataidot

Oppilas
• osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja ja tulkita kartaston erilaisia karttoja sekä käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja mittakaavoja
• osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
• osaa laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja
• suhtautuu myönteisesti opiskeltaviin asioihin

Eurooppa osana maailmaa
Oppilas
• tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolo-jen vaihtelua Euroopassa ja ihmisen toimintaa niissä

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
Oppilas
• tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet
• tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä, ja osaa kertoa esi-merkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja
sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimin-taan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä, sekä osaa kuvata ihmisten elämää erilaisissa
ympäristöissä
• osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, millaisia muutoksia ihmisen toiminta, kuten kau-punkien ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja
polttopuun kerääminen on aiheut-tanut ympäristössä
• osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä

BIOLOGIA VUOSILUOKAT 7-9

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luonnontuntemusta ja ohjata ymmärtämään
luonnon perusilmiöitä. Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat myös evoluutioon, ekologian perusteisiin ja ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin.
Biologian opetuksessa oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmisen
vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle
valmiudet havainnoida ja tutkia luontoa sekä hyödyntää biologisen tiedon haussa myös tietoteknisiä mahdollisuuksia. Opetus järjestetään siten, että
oppilaat saavat myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnossa opiskelusta, oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja halu vaalia elinympäristöjä ja
elämän eri muotoja kasvaa.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä sekä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
• kuvaamaan elämän perusilmiöitä
• tunnistamaan eliölajeja ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä suhtautumaan myönteisesti sen vaalimiseen
• hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa
• tuntemaan kasvien kasvattamisen ja viljelyn periaatteita sekä kiinnostuu kasvien kasvattamisesta
• tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään seksuaalisuuden biologisen perustan
• tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
• tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
• ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet.

KESKEISET SISÄLLÖT
Luonto ja ekosysteemit
• kotiseudun keskeisten kasvi-, eläin- ja sienilajien tunnistaminen sekä ohjattu kasvien kerääminen
• ekosysteemi, sen rakenne ja toiminta, metsä- ja vesiekosysteemin ominaispiirteet sekä yhden ekosysteemin omakohtainen tutkiminen
• metsänhoitoon ja kasvinviljelyyn tutustuminen
• luonnon monimuotoisuus

Elämä ja evoluutio
• solun rakenne ja toiminta
• eliökunnan synty ja kehitys sekä eliökunnan järjestelmä
• ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio sekä ihmislajin ominaispiirteet
• biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset

Ihminen
• ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot
• ihmisen seksuaalisuus ja lisääntyminen
• perimän ja ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä

Yhteinen ympäristö
• ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet
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• oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkastelu sekä oman
ympäristökäyttäytymisen pohtiminen

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa
• käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
• työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa kerätä kasveja ohjeiden mukaisesti
• toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.

Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa
• jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähiluonnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja
• kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
• nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä
• tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
• selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä
• kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologisen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän
käytön periaatteet.

Elämä ja evoluutio
Oppilas osaa
• kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta
• selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
• kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä
• selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
• jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.

Ihminen
Oppilas osaa
• kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
• selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
• selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden kulun ja synnytyksen
• käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
• kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja ympäristösuojelun merkitystä
• tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
• kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esimerkkejä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaisesti.

Sastamala

Vuosiluokat 7-9

Tavoitteet vuosiluokille 7-9

Oppilas oppii
• käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä sekä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
• kuvaamaan elämän perusilmiöitä
• tunnistamaan eliölajeja ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä suhtautumaan myönteisesti sen vaalimiseen
• hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa
• tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään seksuaali-suuden biologisen perustan
• tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
• tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongel-mien ratkaisumahdollisuuksia
• ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet.

Keskeiset sisällöt

Vuosiluokka 7

Luonto ja ekosysteemit
• vesikasvien- ja eläinlajien luokittelu ja tunnistaminen
• vesiekosysteemin ominaispiirteet
• luonnon monimuotoisuus

Yhteinen ympäristö
• ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet
oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön tilaa pa-rantavien toimien tarkastelu sekä oman
ympäristökäyttäytymisen pohtiminen

Vuosiluokka 8

Luonto ja ekosysteemi
• solun rakenne ja toiminta
• metsän kasvi-, eläin- ja sienilajien tunnistaminen sekä ohjattu kasvien kerääminen
• metsäekosysteemi, sen rakenne ja toiminta, metsäekosysteemin ominaispiirteet sekä metsä-ekosysteemin omakohtainen tutkiminen
• metsänhoitoon tutustuminen
• luonnon monimuotoisuus

Yhteinen ympäristö
• ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet
oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön tilaa pa-rantavien toimien tarkastelu sekä oman
ympäristökäyttäytymisen pohtiminen

Vuosiluokka 9
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Ihminen
• solun rakenne ja toiminta
• ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot
• ihmisen seksuaalisuus ja lisääntyminen, raskaudenehkäisy
• perimän ja ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä

Elämä ja evoluutio
• eliökunnan synty ja kehitys sekä eliökunnan järjestelmä
• ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio sekä ihmislajin ominaispiirteet
• biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset

Biologian arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Vuosiluokka 7

Oppilas
• osaa ohjattuna jonkin verran käyttää mikroskooppia
• tunnistaa joitakin vesien eliölajeja
• tunnistaa joitakin eliökunnan pääryhmiä
• tietää joitakin ympäristön- ja vesien suojelun keinoja
• osoittaa ainakin ajoittain kiinnostusta käsiteltäviin aiheisiin

Vuosiluokka 8

Oppilas
• osaa ohjattuna jonkin verran käyttää mikroskooppia
• osaa ainakin jonkin verran toimia maastossa annettujen ohjeiden mukaisesti
• tunnistaa joitakin metsän ja suon eliölajeja
• tuntee jonkin verran kasvisolun rakennetta
• osaa antaa käytännön esimerkin ravintoketjusta
• osoittaa ainakin ajoittain kiinnostusta käsiteltäviin aiheisiin

Biologian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
• osaa ohjattuna jonkin verran käyttää mikroskooppia
• osaa ainakin jonkin verran toimia maastossa annettujen ohjeiden mukaisesti
• tunnistaa ainakin joitakin oman alueen eliölajeja
• tunnistaa joitakin eliökunnan pääryhmiä
• tietää joitakin ympäristön suojelukeinoja
• ymmärtää ainakin jonkin verran elöiden vuorovaikutussuhteita
• tuntee jonkin verran solun rakennetta
• osaa nimetä ihmisen tärkeimpiä elimiä ja tuntee joidenkin elinten tehtäviä
• tuntee jonkin verran sukupuolielinten rakennetta ja toimintaa
• tietää jotakin periytymisestä
• osoittaa ainakin ajoittain kiinnostusta käsiteltäviin aiheisiin

Biologian arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Vuosiluokka 7

Oppilas osaa
• etsiä tietoja omatoimisesti erilaisista lähdemateriaaleista
• käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
• työskennellä annettujen ohjeiden mukaan maastossa ja luokassa
• jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja tunnistaa vesien kasvi- ja eläinlajeja
• nimetä ja kuvata järvityyppejä sekä osaa vertailla niiden syntyy vaikuttavia tekijöitä
• suhtautua myönteisesti opiskeltaviin aiheisiin

Vuosiluokka 8

Oppilas osaa
• etsiä tietoja omatoimisesti erilaisista lähdemateriaaleista
• käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
• työskennellä annettujen ohjeiden mukaan maastossa ja luokassa
• osaa kerätä kasvinäytteitä ohjeiden mukaisesti
• jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja tunnistaa metsän kasvi-, eläin-, ja sienilajeja
• kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
• nimetä ja kuvata metsätyyppejä sekä osaa vertailla niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä
• selostaa perusasioita metsätaloudesta
• kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, perustella sen merkitystä ekologisen kestä-vyyden kannalta sekä esitellä metsien kestävän käytön
periaatteet
• kuvata pääpiirteet kasvisolun rakenteesta
• selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
• kuvata kasvien, eläinten ja sienten lisääntymistä
• kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä ympäristönsuojelun tavoitteita ja merkitystä
• kertoa esimerkein kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta
• suhtautua myönteisesti opiskeltaviin aiheisiin

Biologian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa
• käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
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• työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa kerätä kas-veja ohjeiden mukaisesti
• toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.

Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa
• jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähiluonnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja
• kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
• nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä
• tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
• selostaa perusasioita metsätaloudesta
• kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologisen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän
käytön periaatteet.

Elämä ja evoluutio
Oppilas osaa
• kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta
• selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
• kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä
• selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
• jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.

Ihminen
Oppilas osaa
• kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiir-teet
• selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
• selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden kulun, synnytyksen ja raskaudenehkäisyn
• käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
• kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja ympä-ristösuojelun merkitystä
• tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
• kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esimerkke-jä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaisesti.

MAANTIETO VUOSILUOKAT 7 -9

Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä
maailmankuvaa ja sen alueellista perustaa. Maantiedon opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua
ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka. Opetuksen tulee
ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan.

Maantiedon opetus järjestetään siten, että oppilaiden kulttuurien tuntemus lisääntyy ja kyky ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta
eri puolilla maailmaa kehittyy. Maantiedon opetuksen tulee toimia siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen ajattelun välillä. Opetuksen
tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla esiintyvien luonnontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita. Maantiedon opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita maantieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja,
ilmakuvia, satelliittikuvia, valokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä
• määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet
• ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla
• ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksen maisemassa
• ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa sekä oppii tietämään syyt, jotka
ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista
• tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, ja oppii suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin ja niiden kansoihin sekä erilaisten kulttuurien edustajiin
• tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä sekä oppii hahmottamaan oman alueellisen identiteettinsä
• tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen
• ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäristö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse
kestävän kehityksen mukaisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT
Maa – ihmisen kotiplaneetta
• maailman luonnonmaantieteellisen ja kulttuurimaantieteellisen karttakuvan hahmottamien sekä maailman alueellinen jäsentäminen
• maapallon sisäiset ja ulkoiset tapahtumat
• Aasia, Afrikka, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Australia ja Eurooppa: kahden tai useamman maanosan luonnonolojen, ihmistoiminnan ja kulttuuristen
piirteiden vertailu

Eurooppa
• Euroopan karttakuvan, luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toiminnan peruspiirteet sekä niiden vuorovaikutus Euroopan eri alueilla
• Euroopan maantieteellinen tarkastelu osana maailmaa ja Euroopan tulevaisuus

Suomi maailmassa
• Suomen karttakuva ja maisema
• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympäristö ja perinnemaisemat
• Suomen väestö ja sen vähemmistökulttuurit
• vaikuttamismahdollisuudet oman ympäristön suunnittelussa ja kehittymisessä
• Suomi osana maailmaa
• oman lähiympäristön tai kotikunnan pienimuotoinen tutkiminen: luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja sosiaalinen ympäristö

Yhteinen ympäristö
• ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä ongelmien ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen
• Itämeren alueen ympäristökysymykset
• ihminen luonnonvarojen kuluttajana
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Maantieteelliset taidot
Oppilas osaa
• etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan mittakaavaa
• tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi uutislähteitä ja tietoverkoissa olevaa tietoa
• havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
• vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodiagrammin tilastotietojen perusteella.

Maailman jäsentäminen
Oppilas osaa
• hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset peruspiirteet
• soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistietojen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten
tapahtumapaikat maailmankartalle.

Euroopan jäsentäminen
Oppilas osaa
• kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Euroopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden
• vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa muiden maailman alueiden kanssa.

Suomen jäsentäminen
Oppilas osaa
• selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla
• kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista Suomessa
• analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kulttuuri- ja perinnemaisemat
• osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen
• suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tutkimuksia
• tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökulttuurit
• kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko maailman kanssa.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
• selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, kuten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato,
aavikoituminen, elinympäristöjen saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma
• kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa
• kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia
ympäristö- ja kehityskysymyksiä voidaan ratkaista.

Sastamala

Vuosiluokat 7-9

Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä
maailmankuvaa ja sen alueellista perus-taa. Maantiedon opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympä-ristöä,
rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka.
Opetuksen tulee ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan.

Maantiedon opetus järjestetään siten, että oppilaiden kulttuurien tuntemus lisääntyy ja kyky ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta
eri puolilla maailmaa kehittyy. Maantiedon opetuksen tulee toimia siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen ajatte-lun välillä. Opetuksen
tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla esiintyvien luon-nontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita. Maantiedon opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.
Oppilas saa myönteisiä oppimiselämyksiä mahdollisuuksien mukaan järjestettävillä retkillä ja tutustumiskäynneillä.

Tavoitteet vuosiluokille 7 - 9

Oppilas oppii
• käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita maan-tieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja,
ilmakuvia, satelliittikuvia, valokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä
• määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet
• ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla
• ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksen maisemassa
• ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa sekä oppii tietämään syyt, jotka
ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumis-ta
• tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, ja oppii suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin ja niiden kansoihin sekä erilaisten kulttuurien edustajiin
• tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä sekä oppii hahmottamaan oman alueellisen identiteettinsä
• tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen
• ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäris-tö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse
kestävän kehityksen mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

Vuosiluokka 7

Maa – ihmisen kotiplaneetta
• maailman luonnonmaantieteellisen ja kulttuurimaantieteellisen karttakuvan hahmottamien sekä maailman alueellinen jäsentäminen
• maapallon sisäiset ja ulkoiset tapahtumat
• Pohjois- ja Etelä-Amerikka: luonnonolojen, ihmistoiminnan ja kulttuuristen piirteiden ver-tailu

Yhteinen ympäristö
• ympäristö- ja kehityskysymykset maailmanlaajuisesti sekä niiden ratkaisumahdolisuudet

Vuosiluokka 8

Maa- ihmisen kotiplaneetta
• maapallon sisäisten ja ulkoisten tapahtumien vaikutukset Euroopassa

Eurooppa
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• Euroopan ja pohjoisen Euraasian karttakuvan, luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toimin-nan peruspiirteet sekä niiden vuorovaikutus kyseessä
olevilla alueilla
• Euroopan maantieteellinen tarkastelu osana maailmaa ja Euroopan tulevaisuus

Yhteinen ympäristö
• Euroopan ympäristö- ja kehityskysymykset sekä niiden ratkaisumahdollisuudet

Vuosiluokka 9

Suomi maailmassa
• Suomen karttakuva ja maisema
• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympäristö ja perinnemaisemat
• Suomen väestö ja sen vähemmistökulttuurit
• vaikuttamismahdollisuudet oman ympäristön suunnittelussa ja kehittymisessä
• Suomi osana maailmaa
• oman lähiympäristön tai kotikunnan pienimuotoinen tutkiminen: luonnonympäristö, raken-nettu ympäristö ja sosiaalinen ympäristö

Yhteinen ympäristö
• Itämeren alueen ympäristökysymykset
• ihminen luonnonvarojen kuluttajana

Maantiedon arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Vuosiluokka 7

Oppilas
• osaa ohjatusti tulkita karttoja ja diagrammeja
• osaa käyttää karttakirjaa
• osaa nimetä joitakin paikkoja maailmankartalta
• osaa nimetä joitakin paikkoja Amerikan kartalta ja tietää muutamia olennaisia maantieteelli-siä piirteitä Amerikasta
• osaa jonkin verran kuvailla, miten maapallon eri osat poikkeavat toisistaan luonnonolojen suhteen
• osoittaa ainakin ajoittain kiinnostusta käsiteltäviin aiheisiin

Vuosiluokka 8

Oppilas
• osaa ohjatusti tulkita erilaisia karttoja ja diagrammeja
• osaa nimetä muutamia valtioita ja pääkaupunkeja Euroopan kartalta
• osaa jonkin verran kuvailla Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
• osaa nimetä ainakin jonkin ihmisen toiminnasta johtuvan ympäristöongelman
• osoittaa ainakin ajoittain kiinnostusta käsiteltäviin aiheisiin

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas
• osaa ainakin jonkin verran tulkita karttoja ja diagrammeja
• osaa käyttää karttakirjaa
• osaa nimetä joitakin paikkoja maailmankartalta
• osaa jonkin verran kuvailla, miten maapallon eri osat poikkeavat toisistaan luonnonolojen suhteen
• osaa nimetä jonkin verran Suomen maantieteellistä nimistöä
• osaa kertoa jotakin Suomen luonnonmaisemien muotoutumisesta
• tunnistaa oman kulttuurin piirteitä ja tietää jotakin Suomen vähemmistökulttuureista
• osaa nimetä ainakin jonkin ihmisen toiminnasta johtuvan ympäristöongelman
• osoittaa ainakin ajoittain kiinnostusta käsiteltäviin aiheisiin

Maantiedon arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Vuosiluokka 7

Oppilas osaa
• etsiä tietoja omatoimisesti erilaisista lähdemateriaaleista
• etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan mittakaavaa
• tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja
• havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
• vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodia-grammin tilastotietojen perusteella
• hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa Amerikan luonnon- ja kulttuurimaantieteelli-siä peruspiirteitä
• selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset kehitysongelmat, kuten aavikoitu-minen, väestönkasvu sekä köyhyys ja nälkäongelma
• suhtautua myönteisesti opiskeltaviin aiheisiin

Vuosiluokka 8

Oppilas osaa
• etsiä tietoja omatoimisesti erilaisista lähdemateriaaleista
• etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan mittakaavaa
• tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja
• havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
• vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodia-grammin tilastotietojen perusteella
• soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistieto-jen analysointiin
• kuvata Euroopan ja pohjoisen Euraasian eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää alueen maisemallisen ja kulttuurisen
rikkauden
• vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa muiden maailman alueiden kanssa
• selostaa lyhyesti, mitä ovat Euroopan ja pohjoisen Euraasian keskeiset ympäristö- ja kehi-tysongelmat
• suhtautua myönteisesti opiskeltaviin aiheisiin

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (hyvä)
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Maantieteelliset taidot
Oppilas osaa
• etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan mittakaavaa
• tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi uutis-lähteitä ja tietoverkoissa olevaa tietoa
• havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
• vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodia-grammin tilastotietojen perusteella.

Maailman jäsentäminen
Oppilas osaa
• hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuurimaantie-teelliset peruspiirteet
• soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistieto-jen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten
tapahtumapaikat maailmankartalle.

Euroopan jäsentäminen
Oppilas osaa
• kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Euroopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden
• vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa muiden maailman alueiden kanssa.

Suomen jäsentäminen
Oppilas osaa
• selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat vai-kuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla
• kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista Suo-messa
• analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kulttuuri- ja perinnemaisemat
• osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen
• suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäris-töön liittyviä tutkimuksia
• tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökulttuurit
• kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko maailman kanssa.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
• selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, ku-ten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato,
aavikoituminen, elinympäristöjen saastumi-nen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma
• kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa
• kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia
ympäristö- ja kehityskysymyksiä voidaan ratkaista.

7.9 Fysiikka ja kemia

VUOSILUOKAT 5–6

Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä
tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. Opiskelun tulee innostaa oppilasta
luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan
ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan terveystiedon opetusta, jossa oppilaan toimintaa tarkastellaan
turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita
• tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta
• tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-
seuraussuhteita
• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä
riippuvuuksia
• käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä
• ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden.

KESKEISET SISÄLLÖT
Energia ja sähkö
• lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen sähkön avulla sekä sähköturvallisuus
• erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja sekä energiavarat
Luonnon rakenteet
• Maan vetovoima ja kitka sekä voimista aiheutuvia liike- ja tasapainoilmiöitä
• turvallinen liikkuminen ja tapaturmien ehkäiseminen
• Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä sekä Aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas

Aineet ympärillämme
• ilman koostumus ja ilmakehä
• veden ominaisuudet ja sen merkitys liuottimena, luonnonvesien tutkiminen sekä veden puhdistaminen
• maaperästä saatavien aineiden luokittelu sekä aineiden erotusmenetelmiä
• elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä, käyttö ja kierrätys sekä niiden turvallinen käyttö
• vaikuttavat aineet päihteissä ja huumaavissa aineissa ja niiden haitat

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita
• osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi
liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muutoksiin
• osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon
perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella on, sitä vaikeampi se on
saada liikkeelle tai pysäyttää
• osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen liukenemiseen
• osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja
luokittelussa
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• osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen
keskustelujen perusteella.

Energia ja sähkö
Oppilas
• tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen
• tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.

Luonnon rakenteet
Oppilas
• osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä
• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja liikenteessä
• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan
rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta
• osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä.

Aineet ympärillämme
Oppilas
• tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä
• osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan
• osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden
erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, kiteytystä ja seulomista
• tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia
esimerkiksi happamuutta
• tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne ovat haitallisia, ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö
on vaarallista.

FYSIIKKA JA KEMIA VUOSILUOKAT 5-6

VUOSILUOKAT 5–6

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita
• tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta
• tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-
seuraussuhteita
• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä
riippuvuuksia
• käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä
• ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden.

KESKEISET SISÄLLÖT
Energia ja sähkö
• lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen sähkön avulla sekä sähköturvallisuus
• erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja sekä energiavarat
Luonnon rakenteet
• Maan vetovoima ja kitka sekä voimista aiheutuvia liike- ja tasapainoilmiöitä
• turvallinen liikkuminen ja tapaturmien ehkäiseminen
• Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä sekä Aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas

Aineet ympärillämme
• ilman koostumus ja ilmakehä
• veden ominaisuudet ja sen merkitys liuottimena, luonnonvesien tutkiminen sekä veden puhdistaminen
• maaperästä saatavien aineiden luokittelu sekä aineiden erotusmenetelmiä
• elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä, käyttö ja kierrätys sekä niiden turvallinen käyttö
• vaikuttavat aineet päihteissä ja huumaavissa aineissa ja niiden haitat

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita
• osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi
liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muutoksiin
• osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon
perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella on, sitä vaikeampi se on
saada liikkeelle tai pysäyttää
• osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen liukenemiseen
• osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja
luokittelussa
• osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen
keskustelujen perusteella.

Energia ja sähkö
Oppilas
• tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen
• tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.

Luonnon rakenteet
Oppilas
• osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä
• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja liikenteessä
• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan
rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta
• osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä.

Aineet ympärillämme
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Oppilas
• tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä
• osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan
• osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden
erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, kiteytystä ja seulomista
• tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia
esimerkiksi happamuutta
• tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne ovat haitallisia, ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö
on vaarallista.

Sastamala

Vuosiluokat 5-6

Johdanto
Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja koke-mukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä
tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja –periaatteita. Opiskelun tulee innos-taa oppilasta
luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan
ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan terveystiedon opetusta, jossa oppilaan toimintaa tar-kastellaan
turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta.

Tavoitteet

Oppilas oppii
• työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudat-tamaan annettuja ohjeita
• tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta
• tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöi-hin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-
seuraussuhteita
• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä
riippuvuuksia
• käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysii-kan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä
• ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden.

Vuosiluokka 5

Keskeiset sisällöt

1. Luonnon rakenteet
1.1. Avaruus
• maailmankaikkeuden ja aurinkokunnan rakenne
• Maan ja Kuun liikkeet ja niistä aiheutuvat ilmiöt
1.2. Voima
• vetovoima, kitka ja niistä johtuvia sovellutuksia käytäntöön
• liikenneturvallisuus ja tapaturmien ehkäisy

2. Aineet ympärillämme
2.1. Vesi
• veden merkitys elämälle, sen ominaisuudet, tutkiminen, puhdistaminen ja suojelu
2.2. Ilma
• ilmakehä, sen koostumus, ominaisuudet ja suojelu sekä ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä

Kuvaus oppilaan hyvästä (8) osaamisesta 5. luokan päättyessä

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• työskentelee ja toimii turvallisesti yksin ja ryhmässä
• osaa tehdä havaintoja, mittauksia ja yksinkertaisia kokeita sekä niistä johtopäätöksiä
• pystyy kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan eril. käsitteitä
• osaa etsiä tietoa eri lähteistä.
Luonnon rakenteet
Oppilas
• osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia, kuten painovoima ja kitka sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä
• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja liikenteessä
• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta
• osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä.

Aineet ympärillämme
Oppilas
• tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä
• osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan ja suojellaan.

Kuvaus oppilaan välttävästä (5) osaamisesta 5. luokan päättyessä

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• ymmärtää annetut ohjeet ja pyrkii työskentelemään turvallisesti
• tekee joitakin havaintoja luonnosta
• osaa käyttää joitakin keskeisiä käsitteitä.
Luonnon rakenteet
Oppilas
• ymmärtää liikenteen vaarallisuuden
• tuntee Aurinkokunnan rakennetta sekä tunnistaa joitakin taivaankappaleita.
Aineet ympärillämme
Oppilas
• ymmärtää ilmakehän ja veden merkityksen elämälle
• tunnistaa joitakin alkuaineiden kemiallisia merkkejä.
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Vuosiluokka 6

1. Energia ja sähkö
1.1. Energia
• energiantuotanto, uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, energian säästäminen ja kes-tävä kehitys
1.2. Sähkö
• sähköilmiön synty, käyttö nyky-yhteiskunnassa sekä sähköturvallisuus

2. Aineet ympärillämme
2.1. Maaperä
• maaperän tutkimista, keskeisiä aineita ja niiden kemiallisia merkkejä sekä erilaisia erotus-menetelmiä
2.2. Elinympäristö
• tuttujen aineiden ja tuotteiden alkuperä, turvallinen käyttö ja kierrätys
• päihteiden ja huumaavien aineiden vaarallisuus ja haitat

Kuvaus oppilaan hyvästä (8) osaamisesta 6. luokan päättyessä

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita
• osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa ha-vaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esim.
liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muu-toksiin
• osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan esim. taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin
ja kappaleiden ominaisuuksiin liitty-viä syy-seuraussuhteita
• osaa tehdä yksinkertaisia kokeita
• osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden omi-naisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja
luokittelussa
• osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tieto-jensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen
keskustelujen perusteella.

Aineet ympärillämme
Oppilas
• osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merk-kejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden
erotusmenetelmiä
• tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia
• tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista sekä tietää, miksi ne ovat haitallisia ja käyttö vaarallista.

Energia ja sähkö
Oppilas
• tuntee eri jännitelähteitä sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen
• tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa luo-kitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.

Kuvaus oppilaan välttävästä (5) osaamisesta 6. luokan päättyessä

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• ymmärtää annetut työskentelyohjeet ja tekee yksinkertaisia kokeita turvallisesti
• pystyy tekemään havaintoja luonnosta
• käyttää muutamia keskeisiä käsitteitä.
.
Aineet ympärillämme
Oppilas
• tuntee joitakin maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä
• tunnistaa muutamia maaperästä saatavia aineita
• tietää perusasioita tuotteiden turvallisesta käytöstä
• ymmärtää tupakan, päihteiden ja huumaavien aineiden vaarallisuuden.
Energia ja sähkö
Oppilas
• osaa tehdä joitakin kokeita
• tunnistaa erilaisia luonnonvaroja

FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 - 9

Vuosiluokilla 7–9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä
vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan taitoja.

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt
havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan peruskäsitteitä ja lakeja. Kokeellisuuden tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan
luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja sekä kehittää kokeellisen työskentelyn ja
yhteistyön taitoja ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun.

Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin
elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan ja teknologian tiedonalaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

Fysiikan opiskelu tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja nykyaikaisen maailmankuvan muodostamista sekä antaa valmiuksia tehdä
jokapäiväisiä valintoja erityisesti energiavarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa
• luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekeminen ja ongelmien hahmottaminen
• havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luokittelua, hypoteesin esittämistä ja sen testaamista sekä tulosten käsittelyä,
esittämistä ja tulkitsemista myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen
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• suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jossa vakioidaan ja varioidaan luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia ja selvitetään
muuttujien välisiä riippuvuuksia
• muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä sekä tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimusprosessin ja
tulosten luotettavuutta
• käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan fysikaalisia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita
• arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon luotettavuutta
• käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden tekemisessä ja ongelmanratkaisussa
• tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia energiamuutoksia, erilaisia luonnon rakenteita ja rakenneosien vuorovaikutuksia sekä
ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita.

KESKEISET SISÄLLÖT
Liike ja voima
• vuorovaikutus ja niistä syntyvät voimat sekä niistä aiheutuvat liike- ja tasapainoilmiöt sekä niiden esiintyminen ympäristössä
• liike, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit
• voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
Värähdys- ja aaltoliike
• erilaiset värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt sekä aaltoliikkeen synty ja vastaanottaminen sekä havaitseminen, heijastuminen ja taittuminen sekä
niihin liittyvät ominaisuudet, suureet ja lait
• äänen ja valon merkitys ja sovellukset
• optisten laitteiden toimintaperiaatteita

Lämpö
• kappaleiden ja aineiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät ilmiöt sekä niiden kuvaaminen tarkoituksenmukaisilla käsitteillä ja laeilla sekä
lämpöilmiöiden merkitys ja sovellukset
• energian säilyminen ja huononeminen, lämpö energiamuotona
Sähkö
• kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset voimat
• tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt sekä näiden ilmiöiden soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä ja tekniikassa
• sähkömagneettinen induktio ja sen käyttö energian siirrossa sekä sähkön käyttö kotona

Luonnon rakenteet
• luonnon rakenteet ja mittasuhteet
• rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset sekä energian sitoutuminen ja vapautuminen rakenneosien välisissä prosesseissa
• radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio, ionisoiva säteily ja sen vaikutus elolliseen luontoon sekä säteilyltä suojautuminen

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa
• osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa
asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa
• osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen ja graafien avulla sekä tulkita niitä
• osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä
• tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja
tekniikassa.

Liike ja voima
Oppilas
• osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
• osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksista sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia
liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen
• ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaatteen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden
sovelluksia
• osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla
aineiden tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan
• tuntee työn ja energian välisen yhteyden
• ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan.

Värähdys- ja aaltoliike
Oppilas
• tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn, etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja
taittumisen
• tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia ilmiöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä
kuvaavien suureiden avulla
• osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttäen erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien
toimintaa
• ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi melu ja siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa.

Lämpö
Oppilas
• tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita niitä
• osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien
avulla
• osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia
lämpöilmiöitä.

Sähkö
Oppilas
• osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön periaatteet sekä osaa arvioida ja laskea eritehoisten
sähkölaitteiden käyttökustannuksia
• ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä
ennusteita virtapiirin toiminnasta ja käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina
• tuntee sovelluksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä
• tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminta, osaa selittää energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä
arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja.

Luonnon rakenteet
Oppilas
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• tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista ja osaa suojautua säteilyltä
• hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla
malleilla
• osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, vuorovaikutus ja säteily
• ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumisesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa
ja kiven putoamisessa.

KEMIA VUOSILUOKAT 7 -9

Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on laajentaa oppilaan tietämystä kemiasta ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille
ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle persoonallisuuden kehittymisen ja
nykyaikaisen maailmankuvan muodostamisen kannalta välttämättömiä aineksia ja se auttaa ymmärtämään kemian ja teknologian merkityksen
jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja
keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään.

Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen.
Tästä edetään ilmiöiden tulkitsemiseen, selittämiseen ja kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian
merkkikielellä. Kokeellisuuden tulee auttaa oppilasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä,
periaatteita ja malleja, kehittää käden taitoja, kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja sekä innostaa oppilasta kemian opiskeluun.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
• käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon
luotettavuutta ja merkitystä
• tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja esittämään tuloksia
• aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden merkityksen luonnolle ja ympäristölle
• tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyttämään niitä
• aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja
• kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla
• soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa
• tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskunnalle.

KESKEISET SISÄLLÖT
Ilma ja vesi
• ilmakehän aineet ja niiden merkitys ihmiselle ja luonnon tasapainolle
• vesi ja veden ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys
• aineiden paloherkkyys, palamisreaktio, sen kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä palamistuotteiden ominaisuudet ja vaikutukset ympäristössä

Raaka-aineet ja tuotteet
• tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet ja niiden ominaisuuksia sekä tuotteiden valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys
• sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja niiden sovellukset
• alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen, luokittelu ja erottaminen sekä reaktionopeuksien vertailu
• reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottaminen
• alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksien ja rakenteiden selittäminen atomimallin tai jaksollisen järjestelmän avulla

Elollinen luonto ja yhteiskunta
• fotosynteesi ja palaminen, energialähteet
• orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja reaktiotuotteita, kuten alkoholit ja karboksyylihapot sekä niiden ominaisuudet ja käyttö
• hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteita
• hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys ravintoaineina sekä teollisuuden raaka-aineina
• pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
• osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä
• osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja
syntyneen vesiliuoksen happamuutta
• osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä
• tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja
happamoituminen
• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon
energiavarannolle sekä korroosion ja korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa
• tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten
polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja
• tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuotteita ja niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä
• osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttujana
• osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja
olomuodon muutoksia
• osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi
epäjalot ja jalot metallit
• osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
• osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion yhtälön
• osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa
järjestelmässä

Sastamala fysiikka ja kemia vuosiluokat 7-9

Vuosiluokat 7-9

Johdanto

Fysiikan ja kemian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaan tietämystä fysiikasta, kemiasta ja fysikaalisen ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä
ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle
persoonallisuuden kehittymisen ja nykyaikaisen maailmankuvan muodostamisen kannalta välttämättömiä aineksia ja se auttaa ymmärtämään
fysiikan, kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.
Fysiikan ja kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti ympäristöön, energiaan ja
teollisuuteen sekä tuotteiden elinkaareen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään.
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Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen.
Tästä edetään ilmiöiden tulkitsemiseen, selittämiseen ja kuvaamiseen sekä aineen rakenteen, kemiallisten reaktioiden sekä fysi-kaalisten ilmiöiden
mallintamiseen kemian ja fysiikan merkkikielellä. Kokeellisuuden tulee auttaa oppilasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan
uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja, kehittää käden taitoja, kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja sekä innostaa oppilasta
kemian ja fysiikan opiskeluun.

Toiminta- ja työtavat, oppimisjärjestelyt
Jokainen fysiikan ja kemian uusi käsite rakentuu aikaisemmin opituille käsitteille, joten käsit-teiden käyttöönotossa on noudatettava oikeaa järjestystä.
Oppilaat käyttävät monipuolisia työtapoja mm. havainnointia, luokittelua ja johtopäätösten tekoa. Käsitteiden täsmentämisessä oppilaat tekevät
mittauksia ja muodostavat yksinkertaisia malleja, käyttäen mm. graafista esitystä.
Kemiallisten tutkimusten tavoitteena on aluksi tutustua kemian peruskäsitteisiin ja aineiden ominaisuuksiin. Fysikaalisten tutkimusten tavoitteena on
aluksi tutustua fysiikan peruskäsitteisiin ja ilmiöihin. Oppilasta ohjataan turvalliseen työskentelyyn laboratoriossa ja opastetaan tekemään yhteistyötä
parinsa kanssa sekä ryhmässä. Oppilas oppii kokeelliset työmenetelmät, tekemään niistä muistiinpanoja ja johtopäätöksiä omien havaintojen
perusteella. Hän oppii myös arvioimaan koetulosten oikeellisuutta.
Pyritään käyttämään tietotekniikan suomia mahdollisuuksia hyväksi optimaalisella tavalla esimerkiksi Internetin ja tietokonepohjaisen
mittauslaitteiston avulla.

Aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuuksista erityisesti ihmisenä kasvaminen, osallistuva kansalaisuus, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
sekä ihminen ja teknologia toteutuvat useissa fysiikan ja kemian osa-alueissa.

Ihmisenä kasvaminen
Jatkuvan parityöskentelyn kautta opitaan vastuulliseen vuorovaikutteiseen työskentelyyn. Oppilaat oppivat tekemään omia valintoja ja päätöksiä
kokeiden ja havaintojen avulla. Työskentelyssä opitaan sietämään myös epäonnistumisia.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Tutustutaan sekä suomalaisiin että ulkomaalaisiin keksintöihin ja teknologian saavutuksiin.

Viestintä ja mediataito
Oppilas oppii erilaisten tiedonvälitystapojen ja tietolähteiden käyttöä tekemällä työselostuksia ja suullisia esityksiä. Tiedonhankinnassa oppilasta
ohjataan kriittiseen ajatteluun.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Julkisuudessa käydään usein keskusteluja, joissa fysiikan ja kemian tietämys nousee keskeiseen asemaan. Oikean ja kriittisen tiedon jakaminen
parantaa oppilaan mahdollisuuksia ymmärtää käytyä keskustelua, ottaa siihen osaa ja myöhemmin osallistua päätöksen tekoon. Teknologiapuolen ja
erilaisten teollisuusprosessien läpikäyminen antaa oppilaalle kuvan erilaisista tuotantomekanismeista. Näiden tunteminen mahdollistaa uusien
innovaatioiden kehittämisen ja uusien yritysten perustamisen.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Vastuu ympäristöstä jakautuu sosiaaliseen, kulttuuriseen, ekologiseen ja taloudelliseen näkökulmaan. Työtavoissa painotetaan vastuuta
toimintaympäristöstä ja korostetaan yhteistyön merkitystä. Oppisisällöt mahdollistavat ekologisen tavan toimia vastuullisena kansalaisena
tulevaisuudessa.

Ihminen ja teknologia
Päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen riippuvuus nykyaikaisesta teknologiasta ja näkemään teknologian merkitys
arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista.

Tavoitteet

Oppilas oppii
•ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri
elämänalueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä
•käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti
•käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja
•ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan
teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen
Opetuksessa käytetään mittausteknologiaa, opetusohjelmia ja tietotekniikkaa. Tietoverkkoa käytetään opetuksen ja oppimisen apuvälineenä.
Perehdytään ilmiöiden ja aineiden soveltami-seen uuden teknologian kehittämisessä ja tuotteiden tuottamisessa

Kemia 7 vuosiluokka

Tavoitteet

Oppilas
•oppii turvallisen laboratoriotyöskentelyn eli työskentelemään turvallisesti
ja ohjeita noudattaen
•oppii käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä
tutkimusmenetelmiä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan
tiedon luotettavuutta ja merkitystä
•oppii tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja
esittämään tuloksia
•oppii aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja
sekä niiden merkityksen luonnolle ja ympäristölle
•oppii tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia
käsitteitä ja käyttämään niitä
•oppii kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden
avulla
•oppii soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa
•oppii tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle
että yhteiskunnalle.
•tuntee ilmakehän aineet, niiden ominaisuudet sekä merkityksen ihmiselle ja
luonnolle.
•ymmärtää palamisreaktion, sen kuvaamisen kemian merkkikielellä ja
palamistuotteet sekä aineiden paloherkkyyden, tulen vaarallisuuden ja
erilaiset tulen sammutustavat.
•tuntee veden rakenteen ja sen ominaisuuksia, tutustuu happamiin ja emäksisiin
liuoksiin sekä pH:n käsitteeseen.
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•oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun merkityksen ja omat
vaikutusmahdollisuutensa.
•ymmärtää alkuaineen käsitteen, oppii alkuaineiden kemiallisia merkkejä sekä
alkuaineiden luokittelun ja tuntee seikat, jotka vaikuttavat kemiallisen
reaktion nopeuteen.
•erottaa toisistaan alkuaineet, seokset ja kemialliset yhdisteet, tutustuu
niistä tärkeimpiin sekä osaa tulkita yksinkertaisia kemiallisia
reaktioyhtälöitä.
•oppii aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja
malleja sekä osaa selittää rakenteessa tapahtuvia muutoksia malleja käyttäen

Keskeiset sisällöt

•laboratoriotyöskentely ja työturvallisuus
•puhtaat aineet ja seokset, erotusmenetelmiä
•aineiden ominaisuuksia
•alkuaineiden kemialliset merkit
•kemiallinen reaktio ja reaktionopeus
•aineiden paloherkkyys ja palamisreaktio
•tärkeitä alkuaineita ja kemiallisia yhdisteitä
•veden kemiaa
•happamat ja emäksiset aineet

Arviointi ja arvioinnin kriteerit

Oppilaan kokeellinen työskentely, yhteistyötaidot ja kyky esittää tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti ovat keskeisessä asemassa.

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas
•osaa työskennellä turvallisesti ja harkiten laboratoriossa
•osaa luokitella aineita ja tuntee niiden eri erotusmenetelmiä
•osaa kuvata atomien ja yhdisteiden rakenteita
•osaa kemiallisen merkkikielen
•tietää reaktionopeuden vaikutuksen kemialliseen reaktioon ja siihen
vaikuttavat tekijät
•tuntee eri aineiden paloherkkyydet
•tietää palamiseen tarvittavat elementit ja palontorjunnan alkeet
•tuntee veden kemiallisia ominaisuuksia
•osaa määrittää aineen happamuuden

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 5

•oppilas pyrkii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
•oppilas tekee muistiinpanoja, töitä ja tehtäviä ryhmässä tai yksin omien
edellytysten mukaisesti
•oppilas suorittaa jonkin kokeista hyväksytysti

Fysiikka 7 vuosiluokka

Tavoitteet

Oppilas oppii
•luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekemistä ja ongelmien
hahmottamista havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailemista
ja luokittelemista, hypoteesin esittämistä ja testaamista sekä tulosten
käsittelemistä, esittämistä ja tulkitsemista
•suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jossa vakioidaan
ja varioidaan luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia ja selvitetään
muuttujien välisiä riippuvuuksia
•työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten
kanssa
•muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden
selittämisessä sekä tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimusprosessin ja
tulosten luotettavuutta
•käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan
fysikaalisia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita
•käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden
selittämisessä, ennusteiden tekemisessä ja ongelmien ratkaisemisessa
•tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia
energiamuutoksia, erilaisia luonnon rakenteita ja rakenneosien
vuorovaikutuksia sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita.
•ymmärtää, miten aaltoliike syntyy, etenee, heijastuu ja taittuu, ja tuntee
värähdys- ja aaltoliikkeisiin liittyvät ominaisuudet, suureet ja lait.
•ymmärtää äänen ja valon syntymisen sekä niiden merkityksen ja ominaisuudet,
tutustuu erilaisiin peileihin ja linsseihin sekä yksinkertaisten optisten
laitteiden toimintaperiaatteisiin
•tuntee oman aurinkokuntamme rakenteen
•on saanut kokonaisvaltaisen kuvan maailmankaikkeuden rakenteesta

Keskeiset sisällöt

•luonnontieteellinen tutkimus, mittaaminen ja havainnointi, ilmiöt ja energia
•värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt, suureet ja lait
•äänen synty ja ominaisuuksia, äänioppia
•valo ja näkeminen, valon ominaisuuksia
•äänen ja valon merkitys ja sovellukset
•peilit ja linssit, optisten laitteiden toimintaperiaatteita
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•maailmankaikkeus
•Aurinko ja planeetat
•Linnunrata ja muut galaksit

Arviointi ja arvioinnin kriteerit

Oppilaan kokeellinen työskentely, yhteistyötaidot ja kyky esittää tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti ovat keskeisessä asemassa.

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas
•osaa työskennellä turvallisesti ja ohjeita noudattaen
•osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelmän toimivuutta sekä
tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä
•tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja
kokeellista tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja
tekniikassa
•osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan
•osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi
taulukkojen ja graafien avulla ja tulkita niitä
•tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi
aaltoliikkeen synnyn, etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja
taittumisen
•tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja
niille ominaisia ilmiöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä
kuvaavien suureiden avulla
•osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä
mallina käyttäen erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja
linssien toimintaa
•ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta,
esimerkiksi melu ja siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa
•tuntee aurinkokuntamme rakenteen ja ymmärtää maailmankaikkeuden mittasuhteita

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 5

•oppilas pyrkii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
•oppilas tekee muistiinpanoja, töitä ja tehtäviä ryhmässä tai yksin omien
edellytysten mukaisesti
•oppilas suorittaa jonkin kokeista hyväksytysti

Kemia 8 vuosiluokka

Tavoitteet

Oppilas
•tuntee atomin rakenteen
•osaa yhdisteiden merkitsemisen kemian merkkikielellä
•osaa luokitella yhdisteitä
•tuntee niiden ominaisuuksia ja osaa selittää niiden syntymistä jaksollisen
järjestelmän avulla.
•osaa kirjoittaa ja tulkita reaktioyhtälöitä.
•tuntee tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet sekä niiden
ominaisuuksia ja hyväksikäyttöä.
•ymmärtää näiden luonnonvarojen rajallisuuden ja tuntee niiden
kierrätysmahdollisuudet.
•ymmärtää sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköparin ja elektrolyysin sekä tietää
niiden sovelluksia.
•tuntee happamuuden, emäksisyyden ja neutraloitumisen käsitteet, ilmakehän ja
veden koostumuksen ja ihmisen aiheuttamat vahingot niille.
•tuntee hapettumisen ja pelkistymisen periaatteet, tutustuu metalleihin sekä
niiden valmistukseen ja korroosioon.
•oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden, tuntee sekä omat että
kansalliset ja kansainväliset mahdollisuudet vaikuttaa ympäristönsuojeluun
•tuntee orgaanisista yhdisteistä hiilivetyjä, alkoholeja ja
karboksyylihappoja, tietää niiden rakenteen ja ominaisuuksia sekä sen, missä
niitä käytetään.
•saa perustiedot öljynjalostusteollisuudesta ja sen tuotteista.
•tuntee fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavaroille.
•tuntee orgaanisista yhdisteistä hiilihydraattien, valkuaisaineiden ja
rasvojen koostumuksen sekä niiden merkityksen ravintoaineina ja teollisuuden
raaka-aineina.
•tuntee kemian teollisuuden tuotteita ja niiden ominaisuuksia.

Keskeiset sisällöt

•atomin rakenne, atomimalli
•jaksollinen järjestelmä
•kemiallinen sidos, ioni- ja molekyyliyhdiste
•hapot, emäkset ja suolat, neutraloituminen
•happamuus ja pH-asteikko
•palamistuotteiden ympäristövaikutukset
•hapettuminen ja pelkistyminen
•sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja niiden sovellukset
•metallit ja niiden valmistus
•korroosio
•hiilen kemiaa
•pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit
•luonnon raaka-aineet ja niiden jalostaminen
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•puunjalostus ja paperiteollisuus
•luonnossa tapahtuvia kemiallisia prosesseja
•kemian teollisuuden tuotteita ja prosesseja
•tuotteen elinkaari, lajittelu ja kierrätys
•ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset
•tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet ja niiden
ominaisuuksia sekä tuotteiden valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys
•alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen, luokittelu ja erottaminen sekä
reaktionopeuksien vertailu
•reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden
tasapainottaminen
•alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksien ja rakenteiden selittäminen
atomimallin tai jaksollisen järjestelmän avulla
•fotosynteesi ja palaminen, energialähteet
•orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja reaktiotuotteita, kuten
alkoholit ja karboksyylihapot sekä niiden ominaisuudet ja käyttö
•hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteita
•hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys
ravintoaineina sekä teollisuuden raaka-aineina

Arviointi ja arvioinnin kriteerit

Oppilaan kokeellinen työskentely, yhteistyötaidot ja kyky esittää tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti ovat keskeisessä asemassa.

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas
•osaa suunnitella yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä
asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa
•tietää jaksollisen järjestelmän ja kemiallisten sidosten välisen yhteyden
•tuntee alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuudet ja rakenteet
•tuntee hapot, emäkset ja suolat
•tietää mitä on happamuus ja osaa käyttää pH-asteikkoa
•tietää palamistuotteiden ympäristövaikutukset
•tietää tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet
•ymmärtää sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköparin, elektrolyysin ja niiden
sovellukset
•osaa tulkita reaktioyhtälöitä ja ainemääriä
•osaa yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottamisen
•tuntee fossiiliset energialähteet, niiden käyttökohteet ja öljynjalostuksen
•osaa luokitella orgaanisia yhdisteitä
•tuntee ravintoaineiden kemiaa
•tietää pesuaineiden kemiallisen toiminnan ja tunnistaa erilaisia
tekstiililaatuja
•tutustuu puunjalostukseen ja paperiteollisuuteen

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 5

•oppilas pyrkii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
•oppilas tekee muistiinpanoja, töitä ja tehtäviä ryhmässä tai yksin omien
edellytysten mukaisesti
•oppilas suorittaa jonkin kokeista hyväksytysti

Fysiikka 8 vuosiluokka

Tavoitteet

Oppilas
•tuntee kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa
selittää niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä.
•osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä, tuntee niitä kuvaavat
suureet ja osaa tehdä mittaustuloksista graafisia esityksiä.
•ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten laitteiden toimintaperiaatteen.
•tuntee voiman tekemän työn, mekaanisen energian ja tehon käsitteet ja osaa
laskea niihin liittyviä tehtäviä.
•tuntee tärkeimmät energialajit, ymmärtää energian muutoksia ja tuntee
energian säilymislain.
•ymmärtää, mitä lämpö on, ja osaa erottaa toisistaan käsitteet lämpöenergia ja
lämpötila.
•tuntee lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyvät ilmiöt,
lämpölaajenemisen ja olomuotojen muutokset sekä tunnistaa näiden seikkojen
vaikutuksen ympäristössään.
•tuntee tärkeimmät energialähteet ja tietää, mihin energiaa tarvitaan.

Keskeiset sisällöt

•vuorovaikutukset, niistä syntyvät voimat ja aiheutuvat liike- ja
tasapainoilmiöt
•massa, paino, paine ja noste
•liikeilmiöt, tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mallit ja kuvaajat
•työ, teho ja energia, kitka
•mekaaniset koneet, painopiste ja tasapaino
•energiamuodot, energian säilyminen
•lämpöenergia, lämpötila ja lämpötila-asteikot
•kappaleiden ja aineiden lämpöilmiöt, aineiden lämpöominaisuudet
•energia ja ympäristö, energialähteet

Arviointi ja arvioinnin kriteerit
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Oppilaan kokeellinen työskentely, yhteistyötaidot ja kyky esittää tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti ovat keskeisessä asemassa.

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas
•osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä
kuvaavia suureita, kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
•osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen liikkeen ja kiihtyvän
liikkeen mittaustuloksista sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen
mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä
matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen
•ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun,
toimintaperiaatteen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden
sovelluksia
•osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita
•tuntee energian ja työn välisen riippuvuuden
•tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä ja osaa tulkita niitä
•osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen
lämpenemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla
•osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja
tarkastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 5

•oppilas pyrkii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
•oppilas tekee muistiinpanoja, töitä ja tehtäviä ryhmässä tai yksin omien
edellytysten mukaisesti
•oppilas suorittaa jonkin kokeista hyväksytysti

Kemia 9 vuosiluokka

Tavoitteet

Kerrataan aiemmin opiskelluista asioista keskeisimpiä ja syvennetään tietämystä eri kemian alueilta.

Keskeiset sisällöt

•kertausta
•suhteellinen atomimassa, molekyyli- ja kaavamassa, ainemäärä
•kemiallinen analyysi
•pitoisuus ja konsentraatio
•orgaanisten yhdisteiden nimeäminen
•kokeellisia tutkimus- ja työmenetelmiä

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit

Oppilaan kokeellinen työskentely, yhteistyötaidot ja kyky esittää tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti ovat keskeisessä asemassa.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas
•osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä
•osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen,
jossa tutkitaan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja
syntyneen vesiliuoksen happamuutta
•osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä
•tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja
ympäristössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja
happamoituminen
•tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja
yhteiskunnalle, esimerkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon
energiavarannolle sekä korroosion ja korroosiolta suojaamisen merkityksen
rakentamisessa ja metalliteollisuudessa
•tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja
vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten
polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja
•tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä
niiden tuotteita ja niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä
•osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä
valintoja kuluttujana
•osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja
kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon
muutoksia
•osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja
yhdisteiden luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi
epäjalot ja jalot metallit
•osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja
käyttäen
•osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen
palamisreaktion yhtälön
•osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman
elektronikuoren rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa
järjestelmässä

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5
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•oppilas pyrkii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
•oppilas tekee muistiinpanoja, töitä ja tehtäviä ryhmässä tai yksin omien
edellytysten mukaisesti
•oppilas suorittaa jonkin kokeista hyväksytysti

Fysiikka 9 vuosiluokka

Tavoitteet

Oppilas
•ymmärtää sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset, ymmärtää sähkölaitteiden
vaarallisuuden ja osaa niiden turvallisen käytön, tuntee sähköön liittyvät
suureet, ymmärtää virtapiirin toiminnan ja osaa käyttää kytkentäkaaviota
virtapiirin mallina.
•tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyvät prosessit.
•osaa laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja tietää, miten
hän voi omilla valinnoillaan vaikuttaa sähkönkulutukseen.
•tuntee luonnon perusrakenteet ja ymmärtää niissä vallitsevia mittasuhteita ja
rakenteita koossapitävät vuorovaikutukset.
•ymmärtää energian muunnokset ja energian säilymisen periaatteen, ydinenergian
syntymisen, säteilyn ja sen vaikutuksen elolliseen luontoon ja tietää
mahdollisuudet suojautua säteilyltä.
•tuntee erilaisten sähköntuotantotapojen edut ja haitat ja osaa muodostaa
niistä oman kriittisen mielipiteensä.

Keskeiset sisällöt

•sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset, sähköilmiöt
•sähkövaraus, sähköinen virtapiiri
•sähkövirta ja jännite, Ohmin laki
•sähköturvallisuus
•sähkölaitteet, teho ja työ, sähköenergia
•sähkön käyttö kotona
•tasa- ja vaihtosähkö, sähkömagneettinen induktio ja muuntaja energian
siirrossa
•radioaktiivisuus, ionisoiva säteily ja sen vaikutus elolliseen luontoon
•säteilyn vaikutukset ja käyttö, säteilyltä suojautuminen
•ydinreaktiot ja ydinenergia, fissio ja fuusio
•kertausta
•kaavojen käyttöä
•rakenteita ja järjestelmiä
•elektroniset peruskomponentit ja niiden toiminta virtapiireissä
•digitaali- ja tietoliikennetekniikkaa
•kokeellisia tutkimus- ja työmenetelmiä

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit

Oppilaan kokeellinen työskentely, yhteistyötaidot ja kyky esittää tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti ovat keskeisessä asemassa.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas
•osaa työskennellä turvallisesti ja ohjeita noudattaen
•osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä
suunnitella yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä
asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa
•osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi
taulukkojen ja graafien avulla sekä tulkita niitä
•osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä
tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä
•tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja
kokeellista tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja
tekniikassa
•osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä
kuvaavia suureita, kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
•osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen
mittaustuloksista sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia
liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai
ajan arviointiin ja laskemiseen
•ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun,
toimintaperiaatteen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden
sovelluksia
•osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja
selittää niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden
tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja
kuumailmapallon toiminnan
•tuntee työn ja energian välisen yhteyden
•ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan.
•tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi
aaltoliikkeen synnyn, etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja
taittumisen
•tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja
niille ominaisia ilmiöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä
kuvaavien suureiden avulla
•osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä
mallina käyttäen erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja
linssien toimintaa
•ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta,
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esimerkiksi melu ja siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa.
•tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä ja osaa tulkita niitä
•osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen
lämpenemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla
•osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja
tarkastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä.
•osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja
taloudellisen käytön periaatteet sekä arvioida ja laskea eritehoisten
sähkölaitteiden käyttökustannuksia
•ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä
ja vastuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita
virtapiirin toiminnasta ja käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina
•tuntee sähköä hyödyntäviä sovelluksia, kuten sähkömagneettisen viestinnän
•tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan
toiminta, osaa selittää energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida
erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja.
•tuntee säteilylait ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset
säteilylajit vaarattomista ja osaa suojautua säteilyltä
•hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin
ja osaa havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla
•osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä, mm. energia,
vuorovaikutus ja säteily
•ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian
muuntumisesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven
putoamisessa.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5

•oppilas pyrkii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
•oppilas tekee muistiinpanoja, töitä ja tehtäviä ryhmässä tai yksin omien
edellytysten mukaisesti
•oppilas suorittaa jonkin kokeista hyväksytysti

Oppisisältöjen käsittelyjärjestystä voidaan muuttaa kirjasarjan sisältöjen mukaan.

7.10 Terveystieto

VUOSILUOKAT 7−9

Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja
eettisiä valmiuksia.

Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja
taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten
terveyden edistämiseksi.

Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva. Opetuksen lähtökohtana tulee olla lapsen ja nuoren arki,
kasvu ja kehitys sekä ihmisen elämänkulku. Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset ja koulu- ja paikkakuntakohtaiset ajankohtaiset terveyteen
ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Opetuksessa kehitetään tärkeitä tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja sekä edistetään
terveyden ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa.

Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1–4 osana ympäristö- ja luonnontieto- oppiaineryhmää, vuosiluokilla 5–6 osana biologia/maantietoa ja
fysiikka/kemiaa ja itsenäisenä oppiaineena vuosiluokilla 7–9. Terveystiedon opetus tulee suunnitella siten, että oppilaalle muodostuu
kokonaisvaltainen kuva terveystiedosta koko perusopetuksen aikana. Terveystiedon sekä biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, kotitalouden,
liikunnan ja yhteiskuntaopin opetusta tulee suunnitella yhteistyössä. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös oppilashuollon henkilöstön
kanssa.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
• ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa
• ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä
• kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöitä sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä valintoja
• huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen,
sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa
• tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen taitoja
• arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta
• käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi
• ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin
edellytyksenä.

KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
• ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä, kuolema
• fyysinen kasvu ja kehitys: vuorokausirytmi, uni, lepo ja kuormitus, terveyttä edistävä liikunta, ravitsemus ja terveys
• psyykkinen kasvu ja kehitys: itsetuntemus ja itsensä arvostaminen, perhe ja sosiaaliset suhteet, mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin
tasapaino
• sosiaalinen kasvu ja kehitys: yksilöllisyys ja erilaisuus, yksilön velvoitteet ja vastuu yhteisössään, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito
• nuoruuden kehityksen erityispiirteitä ja tarpeita, kehittyvä seksuaalisuus
• omasta terveydestä huolehtiminen

Terveys arkielämän valintatilanteissa
• ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat eri tilanteissa, yleisimmät allergiat ja erityisruokavaliot
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• tupakka, alkoholi ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät valinnat
• ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhuminen
• seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja niihin liittyvät arvot ja normit
• tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden tunnistaminen, sairastaminen, itsehoito
• liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnettomuudet, tapaturmat ja ensiapu

Voimavarat ja selviytymisen taidot
• terveys, työ- ja toimintakyky voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat
• tunteet ja niiden ilmaiseminen, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot, vuorovaikutustaidot
• kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
• kansantaudit
• ympäristö ja terveys, työhyvinvointi, kulttuuri ja terveys
• keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ
• lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Kasvu ja kehitys
Oppilas
• tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä terveyden näkökulmasta
• osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta
ravinnosta ja tietää liikunnan terveysvaikutuksia
• osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista
• tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään
• osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden mahdollisia ratkaisuja.

Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
• tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista
seksuaalikäyttäytymistä
• osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja
terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä
• tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta
kommunikaatiosta
• osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden ehkäisyä pääpiirteissään
• tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan
ensiapua.

Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
• osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja
vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla
• osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön perusteet
• osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja
• osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä.

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas
• tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä
• osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä keinoista omassa lähiympäristössään
• tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa hakeutua niihin ja kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä
toimitaan tarkoituksenmukaisesti
• osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Sastamala

TERVEYSTIETO

Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoi-tus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuk-sen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toi-minnallisia ja
eettisiä valmiuksia.

Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja
taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveys-tottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten
terveyden edistämiseksi.

Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva. Opetuksen lähtökohtana tulee olla lapsen ja nuoren arki,
kasvu ja kehitys sekä ihmisen elä-mänkulku. Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset ja koulu- ja paikkakuntakohtaiset ajankohtaiset terveyteen
ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat, jotka nousevat esille esimerkiksi Kouluterveyskyselyn pohjalta. Opetuksessa kehitetään tärkeitä
tiedonhan-kintaan ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja sekä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin kriittis-tä arvopohdintaa.

Tavoitteet

Oppilas oppii
• tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
• ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa
• ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä
• kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöitä sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä valintoja
• huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen,
sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa
• tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviyty-misen taitoja
• arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta
• käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja hyö-dyntämään niitä terveyden edistämiseksi
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• ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin
edellytyksenä.

Keskeiset sisällöt

Kasvu ja kehitys
• ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä, kuolema
• fyysinen kasvu ja kehitys: vuorokausirytmi, uni, lepo ja kuormitus, terveyttä edistävä liikun-ta, ravitsemus ja terveys
• psyykkinen kasvu ja kehitys: itsetuntemus ja itsensä arvostaminen, perhe ja sosiaaliset suh-teet, mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin
tasapaino
• sosiaalinen kasvu ja kehitys: yksilöllisyys ja erilaisuus, yksilön velvoitteet ja vastuu yhtei-sössään, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito
• nuoruuden kehityksen erityispiirteitä ja tarpeita, kehittyvä seksuaalisuus
• omasta terveydestä huolehtiminen

Terveys arkielämän valintatilanteissa
• ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat eri tilanteissa, yleisimmät allergiat ja erityisruokavali-ot
• tupakka, alkoholi ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät valinnat
• ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhuminen
• seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja niihin liittyvät arvot ja normit
• tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden tunnistaminen, sairastaminen, itsehoito
• liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnettomuudet, tapaturmat ja en-siapu

Voimavarat ja selviytymisen taidot
• terveys, työ- ja toimintakyky voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat
• tunteet ja niiden ilmaiseminen, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot, vuorovaikutustaidot
• kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
• kansantaudit
• ympäristö ja terveys, työhyvinvointi, kulttuuri ja terveys
• keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ
• lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö

Aihekokonaisuudet terveystiedossa

1) Ihmisenä kasvaminen
- käydään läpi elämänkaareen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia
- suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen

2) Turvallisuus ja liikenne
- turvallinen käyttäytyminen kotona, koulussa, vapaa-aikana ja liikenteessä
- koulumatkan ja kouluympäristön vaarapaikat terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta erilaisissa vaara- ja kriisitilanteissa

Keskeiset sisällöt vuosiluokittain

Kasvu ja kehitys

Vuosiluokka 7

Sisältö
- terveyden ja sairauden kokeminen ja niihin liittyviä käsitteitä
-murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
- millainen minä ole ja miten voin
- terveys voimavarana
- yksilöllisyys, erilaisuus

Tavoite
- ymmärtää nuoruuden kokonaisvaltaista kehitystä
- osaa arvioida terveyden ja sairauden merkitystä elämässä
- osaa tehdä terveyttä edistäviä elämäntapavalintoja

Vuosiluokka 8

Sisältö
- elämäntapojeni ja -valintojeni vaikutukset terveyteeni

Tavoite
- osaa tehdä terveyttä edistäviä elämäntapavalintoja

Vuosiluokka 9

Sisältö
- ihmisen elämänkulku ja siihen liittyvät muutokset, eri ikäkaudet, syntymä ja kuolema
- kriisit ja niistä selviytyminen
- terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden näkymät
- miksi ja miten minun kannattaa huolehtia itsestäni

Tavoite
- ymmärtää ihmisen elämänkaaren aikana tapahtuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muu-toksia
- tietää keinoja henkisen hyvinvointinsa ylläpitämiseen

Itsetuntemus ja henkinen hyvinvointi

Vuosiluokka 7

Sisältö

Page 142 of 211Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

18.10.2017http://opspro.peda.net/sastamala/viewerprint.php3?DB=sastamalapops2011&printmod...



- itsetuntemus, itsearvostus
- sosiaalisten suhteiden (ystävät, perhe, luokkatoverit) merkitys hyvinvoinnille
- omien tunteiden tunnistaminen ja niiden kanssa toimiminen
- mieltä painavista asioista puhuminen
- kuuntelemisen taito
- koulukiusaaminen / henkinen hyvinvointi

Tavoite
- tietää itsetuntoa vahvistavia tekijöitä
- pohtii läheisten ihmissuhteiden merkitystä
- harjaantuu itsetuntemuksessa, tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisemisessa

Vuosiluokka 8 (ei käsitellä kyseisellä vuosiluokalla)

Vuosiluokka 9

Sisältö
- suvaitsevaisuus
- sosiaalisten suhteiden kulttuuri ja tavat
- henkilökohtaiset voimavarat
- mielenterveys

Tavoite
- ymmärtää erilaisuuden ihmisten elämää rikastuttavana piirteenä
- tunnistaa oman jaksamisensa ja tietää keinoja henkisen hyvinvointinsa ylläpitämiseksi

Itsensä hoitaminen

Vuosiluokka 7

Sisältö
- henkilökohtainen hygienia

Tavoite
- osaa huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta ja hoitaa terveyttä

Vuosiluokka 8

Sisältö
- väsymys, lepo ja uni
- stressin synty ja sen ehkäiseminen
- nuorten yleisimpien sairauksien hoito
- tarkoituksenmukainen lääkkeiden käyttö

Tavoite
- ymmärtää riittävän unen, levon ja ulkoilun merkityksen hyvinvoinnilleen
- oppii hoitamaan nuorten yleisimpien sairauksien oireita
- tietää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön
- tietää stressin oireita ja keinoja sen poistamiseen

Vuosiluokka 9

Sisältö
- koulun ja kunnan tarjoamat terveydenhuoltopalvelut
- suomalaisten kansantaudit

Tavoite
- tietää oman koulun ja yhteiskunnan tarjoamat terveyspalvelut ja osaa tarvittaessa hakeutua niihin
- tunnistaa tyypillisimmät kansantaudit ja tietää keinoja, miten niitä voi itse välttää

Päihdeaineet
Vuosiluokka 7 (ei käsitellä kyseisellä vuosiluokalla)

Vuosiluokka 8

Sisältö
- päihteiden käytön syyt, vaikutukset ja lähiympäristön merkitys
- tupakointi ja nuuskan sekä alkoholin käyttö
- huumausaineet, lääkkeiden päihdekäyttö
- median merkitys päihteisiin liittyviin mielikuviin ja käytön aloittaminen
- päihteiden käyttöön liittyvä rikollisuus ja lainsäädäntö

Tavoite
- tietää päihdyttävien aineiden vaikutukset elimistön toimintaan ja terveyteen
- pystyy kriittisesti arvioimaan median luomia mielikuvia päihteiden käytöstä
- tuntee päihteisiin liittyvää lainsäädäntöä

Vuosiluokka 9 (ei käsitellä kyseisellä vuosiluokalla)

Seksuaalisuus

Vuosiluokka 7

Sisältö:
- seksuaalisuus ja murrosikä
- itsetyydytys, kuukautiset, siemensyöksyt
- kehon koon ja muodon muutokset
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- ihastuminen ja rakastuminen

Tavoite
- tietää seksuaalisuuden, kasvun ja kehityksen muutokset murrosiässä
- ymmärtää tunteiden merkityksen seurustelun ja seksuaalisuuteen liittyvänä

Vuosiluokka 8

Sisältö
- seksuaalikäsitteet
- seurustelu ja tunteiden ilmaiseminen
- seksuaalisen kanssakäymisen aloittaminen
- vastuut ja velvollisuudet parisuhteessa ja perheessä
- ehkäisymenetelmät ja sukupuolitaudit
- raskauden keskeyttäminen
- alkoholi ja seksi
- erilaisuus seksuaalisuudessa
- seksuaalirikoslaki

Tavoite
- pohtii seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyviä tekijöitä ja ymmärtää vastuullisuuden seksu-aalisessa käyttäytymisessä
- tietää nuorille sopivat ehkäisymenetelmät ja niiden käyttöön liittyvät kysymykset
- tunnistaa yleisimmät sukupuolitaudit ja tietää niiden ehkäisyn ja hoidon
- pohtii raskauden keskeyttämiseen liittyviä kysymyksiä
- tuntee seksuaalisuuteen liittyvää lainsäädäntöä

Vuosiluokka 9 (ei käsitellä kyseisellä vuosiluokalla)

Liikunta ja terveys

Vuosiluokka 7 (ei käsitellä kyseisellä vuosiluokalla)

Vuosiluokka 8

Sisältö
- liikunnan vaikutukset terveyteen
- oman kunnon seuranta ja henkilökohtainen liikuntaohjelma
- kestävyysliikunta ja lihaskuntoharjoittelu
- yleisimmät liikuntavammat ja niiden hoito
- doping
- liikunta elämäntavaksi

Tavoite
- tietää liikunnan vaikutukset terveyteen
- ymmärtää, miten ja miksi kannattaa liikkua hyvän fyysisen kunnon ylläpitämiseksi
- tietää, miten kehittää lihaskuntoa ja kestävyyttä
- tietää yleisimmät liikuntavammat ja niiden ensiavun

Vuosiluokka 9 (ei käsitellä kyseisellä vuosiluokalla)

Ravitsemus

Vuosiluokka 7 (ei käsitellä kyseisellä vuosiluokalla)

Vuosiluokka 8

Sisältö
- ravitsemussuositukset ja niiden toteutuminen
- aterioinnin päivärytmitys
- syömishäiriöt, kauneusihanteet
- osteoporoosi

Tavoite
- tuntee terveelliset ja monipuoliset ravitsemuksen perusteet
- ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveydelle
- tietää yli- ja aliravitsemuksen terveyden riskitekijäksi
- osaa pohtia syömishäiriöiden syitä ja seurauksia

Vuosiluokka 9

Sisältö
- ajankohtainen ravitsemusviestintä
- henkilökohtaiset ruokailutottumukset
- erityisruokavaliot

Tavoite
- suhtautuu kriittisesti ravitsemusta koskevaan tiedonvälitykseen
- osaa arvioida omia ruokailutottumuksia terveydelliseltä näkökannalta
- tutustuu yleisimpiin erityisruokavalioihin

Turvallisuus ja ensiapu

Vuosiluokka 7 (ei käsitellä kyseisellä vuosiluokalla)

Vuosiluokka 8 (ei käsitellä kyseisellä vuosiluokalla)

Vuosiluokka 9
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Sisältö:
- turvallisesti kotona, vapaa-aikana koulussa ja liikenteessä
- kodin ja kouluympäristön vaaranpaikat sekä parannusehdotukset
- kevyenliikenteen säännöt
- liikenne ja alkoholi
- turvallisesti vesillä ja jäällä
- auttamisvelvollisuus
- hätäilmoitus, elvytys, ensiapu ja yleinen toiminta erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteis-sa
- yleisimmät sairauskohtaukset

Tavoite:
- tunnistaa turvallisuus- ja terveysriskejä ja oppi ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita
- toimii vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä, vesillä ja jäällä
- tietää alkoholilainsäädäntöä liikennekäyttäytymisen kannatat
- tietää, mitä tarkoittaa auttamisvelvollisuus ja ymmärtää sen merkityksen lähimmäisilleen
- osaa elvyttää ja tehdä hätäilmoituksen sekä antaa tapaturmatilanteen vaatiman ensiavun

Osaamisen kriteerit arvosanalle 5 vuosiluokka 7

Kasvu ja kehitys
Oppilas
• tietää joitakin hyvinvoinnin perusteita ja ymmärtää yleisimpien vuorovaikutustaitojen ja ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia.

Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
• tunnistaa joitakin seksuaaliterveyden perusteita sekä kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiir-teitä.

Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
• osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä.

Osaamisen kriteerit arvosanalle 8 vuosiluokka 7

Kasvu ja kehitys
Oppilas
• osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin
• osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä kes-keisistä vuorovaikutuksen taidoista
• osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden mahdollisia ratkaisuja.

Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
• tietää seksuaaliterveyden perusteita
• tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esi-merkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta
kommunikaatiosta

Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
• osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esi-merkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja
vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Osaamisen kriteerit arvosanalle 5 vuosiluokka 8

Kasvu ja kehitys
Oppilas
• osaa kuvata joitakin arkielämän terveyttä edistäviä valintoja.

Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
• osaa tai haluaa vain harvoin pohtia tai perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä sekä päihde- ja vaikuteaineiden käyttöä ja käytön seurauksia

Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
• osaa käyttää joitakin terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä, ja hänellä on puutteita ky-vyssä käyttää ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon
tiedonhankintalähteitä.

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas
• osaa nimetä joitakin lasten ja nuorten oikeuksia ja velvollisuuksia.

Osaamisen kriteerit arvosanalle 8 vuosiluokka 8

Kasvu ja kehitys
Oppilas
• tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään.

Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
• tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista
seksuaalikäyttäytymistä
• osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huu-meiden ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja
terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä

Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
• osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä.

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas
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• osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä kei-noista omassa lähiympäristössään
• osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Osaamisen kriteerit arvosanalle 5 vuosiluokka 9

Kasvu ja kehitys
Oppilas
• tietää joitakin hyvinvoinnin perusteita
• tunnistaa yleisimpien vuorovaikutustaitojen ja ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia
• osaa kuvata joitakin arkielämän terveyttä edistäviä valintoja
• tiedostaa muutamia arkielämän terveyteen vaikuttavia seikkoja.

Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
• tunnistaa joitakin seksuaaliterveyden perusteita sekä kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiir-teitä
• osaa tai haluaa vain harvoin pohtia tai perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä sekä päihde- ja vaikuteaineiden käyttöä ja käytön seurauksia
• osaa nimetä joitakin liikenneturvallisuuden pääperiaatteita sekä lasten ja nuorten oikeuksia ja velvollisuuksia.

Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
• osaa nimetä muutamia tunteita ja kuvata joitakin niiden syitä
• osaa käyttää joitakin terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä, ja hänellä on puutteita ky-vyssä käyttää ja arvioida erilaisia terveystiedon
tiedonhankintalähteitä.

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas
• osaa nimetä muutamia tavallisimpia sairauksia sekä niiden ehkäisyä ja hoitoa
• ymmärtää perusterveyspalveluiden olemassaolon ja niiden tarkoituksenmukaisen käytön.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 vuosiluokka 9

Kasvu ja kehitys
Oppilas
• tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä terveyden näkökulmasta
• osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä ter-veyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta
ravinnosta ja tietää liikunnan terveysvai-kutuksia
• osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esi-merkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista
• tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään
• osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden mahdollisia ratkaisuja.

Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
• tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista
seksuaalikäyttäytymistä
• osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huu-meiden ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja
terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä
• tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esi-merkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta
kommunikaatiosta
• osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden eh-käisyä pääpiirteissään
• tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaa-ra- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan
ensiapua.

Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
• osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esi-merkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja
vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla
• osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituksenmukai-sen käytön perusteet
• osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja
• osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä.

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas
• tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä
• osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä kei-noista omassa lähiympäristössään
• tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa hakeutua nii-hin ja kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä
toimitaan tarkoituksenmukaisesti
• osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä.

7.11 Uskonto

KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT
Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana
yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa korostetaan oman
uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä.

Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen
rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä. Opetuksen tavoite on
uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.

Opetuksen tavoitteena on
• perehdyttää omaan uskontoon
• perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen
• tutustuttaa muihin uskontoihin
• auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä
• kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta.
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EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan
kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään
uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.

VUOSILUOKAT 1-5

VUOSILUOKAT 1−5

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1−5 on aineksien tarjoaminen oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi.
Opetuksessa tutustutaan oppilaita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan tietojen ja omien kokemusten kautta, perehdytään Raamattuun sekä
rohkaistaan oppilaita eettiseen arviointiin ja vastuullisuuteen.

TAVOITTEET
Oppilas
• oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtämään pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon
vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
• tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin
• tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin
• ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden
• tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan
• tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin
• oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista.

KESKEISET SISÄLLÖT
Luottamus ja turvallisuus
• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita
• Jumala Isänä ja Luojana, Herran siunaus sekä Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus
• teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia
• suvaitsevaisuus, alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin, jotka liittyvät oppilaiden elämään

Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• alku- ja patriarkkakertomukset
• Egyptistä Luvattuun maahan
• Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä meidän -rukous

Eettisyyteen kasvaminen
• ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta
• kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä
• yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus

Luterilaisen kirkon elämä
• seurakunta oppilaan elämässä
• kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja
• luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta
• seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia sekä toiminta seurakunnan jäsenenä
• kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä, kirkkotaide sekä virsiä ja muita hengellisiä lauluja

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
• oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla
• juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia piirteitä

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja osaa käyttää oppimaansa lisätiedon
hankkimiseen
Oppilas
• tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman alueensa seurakunnan
• tietää Suomen evankelis-luterilainen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja tuntee myös muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä.

Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä
Oppilas
• ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta
• tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia
• näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä
• pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan.

Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
• kykenee eettiseen pohdintaan
• tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon omassa elämässään.

Sastamala

6.11 USKONTO

Vuosiluokka 1
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Tuntijaon mukainen viikkotuntimäärä 1.

Tavoitteet

Oppilas
• oppii luterilaisen käsityksen Jumalasta
• pohtii eettisiä asioita, omia tunteitaan ja toimintaansa kristillisen etiikan pohjalta
• tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin Raamatun kertomusten avulla
• ymmärtää Jeesuksen elämän ja kirkkovuoden tapahtumien välisen yhteyden
• tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan

Keskeiset sisällöt

Luottamus ja turvallisuus
• oppilaiden kokemukset ja elämäntilanteet elämään ja kuolemaan liittyvien asioiden pohdin-nassa
• Jumala Isänä ja maailman luojana

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• minun juureni
• lähimmäisen ja luonnon kunnioittaminen
• teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia

Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• Jeesuksen elämä

Eettisyyteen kasvaminen
• ihmisen arvo
• elämä yhdessä toisten kanssa ja oikeudenmukaisuus

Luterilaisen kirkon elämä
• lähimmän kappeliseurakunnan toimintaan tutustuminen
• kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja
• teemaan sopivia hengellisiä lauluja ja virsiä

Vuosiluokka 2

Tuntijaon mukainen viikkotuntimäärä 1.

Tavoitteet

Oppilas
• oppii eettisten asioiden pohdintaa
• oppii luterilaisen käsityksen Jumalasta
• oppii näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
• tutustuu Raamattuun kristillisen elämän ja uskon peruskirjana
• tutustuu lisää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren väliseen yhteyteen

Keskeiset sisällöt

Luottamus ja turvallisuus
• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioi-ta

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioittaminen
• teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia

Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• Jeesuksen elämään liittyviä kertomuksia ja opetuksia
• Isä meidän – rukoukseen tutustuminen
• Jeesuksen kotimaahan tutustuminen

Eettisyyteen kasvaminen
• ihmisen arvo luomisen näkökulmasta
• oikeudenmukaisuuteen ja yhdessä elämiseen liittyviä kysymyksiä

Luterilaisen kirkon elämä
• kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä tapoja (loppiainen, helatorstai, helluntai, mikkelinpäivä)
• seurakunnan keskeisiä toimintoja
• luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta ja pelastumisesta
• Raamattu kristillisen uskon ja elämän peruskirjana
• kristilliset symbolit
• teemaan sopivia hengellisiä lauluja ja virsiä

Arviointi

Arviointikriteerejä ei mainita, koska uskontoa ei alkuopetuksessa arvioida.

Vuosiluokka 3

Tuntijaon mukainen viikkotuntimäärä on 2.

Tavoitteet

Oppilas
• tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin
• tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja oman seurakunnan toimintaan
• oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristilli-sen etiikan soveltamista
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Keskeiset sisällöt

Luottamus ja turvallisuus
• Jumala Isänä ja Luojana, Herran siunaus

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• toisen ihmisen kunnioitus, oman ja toisen työn arvostaminen
• valintojen tekeminen ja vastuullisuus
• suvaitsevaisuus

Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• alku- ja patriarkkakertomukset
• kertomuksia Mooseksesta ja matkasta Egyptistä Luvattuun maahan

Eettisyyteen kasvaminen
• yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus
• kymmenen käskyä

Luterilaisen kirkon elämä
• seurakunta oppilaan elämässä
• kalenterivuoteen liittyviä kristillisiä juhlia
• tutustutaan hengellisiin lauluihin ja virsiin

Arviointikriteeri(mikäli arvioidaan)arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas saa ainakin yhden hyväksytyn arvosanan yhdestä kirjallisesta kokeesta.

Arviointikriteeri (mikäli arvioidaan) arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
• tuntee Vanhan testamentin keskeisiä kertomuksia
• tuntee luterilaisen kirkon peruspiirteitä ja oman seurakuntansa toimintaa
• näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään
• osallistuu tunnilla keskusteluun ja tuo esiin omia mielipiteitään
• osaa kymmenen käskyä ja ymmärtää niiden sisältöä
• osaa Herran siunauksen

Vuosiluokka 4

Tuntijaon mukainen viikkotuntimäärä on 1.

Tavoitteet

Oppilas
• oppii luottamusta elämään ja itseensä
• oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristilli-sen etiikan soveltamista
• tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin

Keskeiset sisällöt

Luottamus ja turvallisuus
• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioi-ta

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• toisen ihmisen kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus
• teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia

Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä meidän – rukous
• kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky

Eettisyyteen kasvaminen
• yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus

Luterilaisen kirkon elämä
• teemaan sopivat virret ja muut hengelliset laulut
• luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
• juutalaisuuden ja kristinuskon yhteisiä ja erilaisia piirteitä

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas saa ainakin yhden hyväksytyn arvosanan yhdestä kirjallisesta kokeesta.

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
• tuntee Uuden testamentin keskeisiä kertomuksia
• tunnistaa uskonnollisia symboleita, käsitteitä ja kielikuvia
• näkee uskontojen vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään
• osaa keskustella itselleen läheisistä elämänkysymyksistä
• osaa Isä meidän – rukouksen
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Vuosiluokka 5

Tuntijaon mukainen viikkotuntimäärä on 1.

Tavoitteet

Oppilas
• tutustuu Uuteen testamenttiin, alkuseurakuntaan ja Paavaliin
• oppii luterilaisen käsityksen Jumalasta
• oppii näkemään uskonnon vaikutuksia omassa ja muiden elämässä
• oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren

Keskeiset sisällöt

Luottamus ja turvallisuus
• Jumala Isänä ja Luojana
• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioi-ta

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus
• valintojen tekeminen, vastuullisuus valinnoissa

Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• alkuseurakunta
• Paavali
• vuorisaarna

Eettisyyteen kasvaminen
• kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky
• yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus

Luterilaisen ja muun kristillisen kirkon elämä
• luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta
• teemaan sopivia virsiä ja hengellisiä lauluja
• tutustuminen muiden kristillisten kirkkojen pääpiirteisiin

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas saa ainakin yhden hyväksytyn arvosanan yhdestä kirjallisesta kokeesta.

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
• tuntee Uuden testamentin keskeisiä kertomuksia alkuseurakunnasta ja Paavalista
• osaa vuorisaarnan opetuksia
• ymmärtää pääpiirteissään kristinuskon syntytapahtumat
• näkee uskontojen vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä
• kykenee eettiseen pohdintaan
• oppilas osaa rakkauden kaksoiskäskyn ja kultaisen säännön

VUOSILUOKAT 6-9

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6−9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja
muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.

TAVOITTEET
Oppilas
• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
• ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä
• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
• perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä
• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa.

KESKEISET SISÄLLÖT
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
• elämän merkitys ja rajallisuus
• uskon ja tiedon suhde

Maailmanuskonnot
• keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin

Raamattu
• Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
• Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
• Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä
• Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö
• Raamatun kulttuurivaikutuksia

Kirkko
• keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
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• kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia
• kirkkorakennus sekä sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään
• kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko, kristilliset symbolit

Suomalainen katsomusperinne
• yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, muita uskontoja
ja uskonnottomuus
• uskonnonvapaus
• luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta sekä kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne
• suomalaiset muinaisuskot, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika

Ihminen eettisenä olentona
• eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen
• kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen
• ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana
• kristillisen etiikan peruspainotukset kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen Vuorisaarna ja vertaukset

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-luterilaisesta kirkosta
Oppilas
• tuntee Raamatun keskeisen sisällön
• tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset vaiheet
• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden perusluonteen
• ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä.

Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä
Oppilas
• ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta
• tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa
• tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet
• arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen
• hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
• kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä.

Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
• kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan
• tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia.

Sastamala

Vuosiluokat 6-9

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6−9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja
muiden uskontojen luonteesta ja merki-tyksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen raken-tumista.

Tavoitteet

Oppilas
• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
• ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yh-teisön elämässä
• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
• perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja yh-teiskunnan elämässä
• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa.

Vuosiluokka 6

Keskeiset sisällöt

Luottamus ja turvallisuus
• Jumala Isänä ja Luojana
• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus
• valintojen tekeminen, vastuullisuus valinnoissa

Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• kymmenen käskyä
• Jeesuksen vuorisaarna ja vertaukset

Eettisyyteen kasvaminen
• ihmisen elämän suuret kysymykset: ystävyys, rakkaus, kärsimys, hyvä ja paha, elämä ja kuolema
• kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen

Luterilaisen ja muun kristillisen kirkon elämä
• keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
• teemaan sopivia virsiä ja hengellisiä lauluja
• kirkkorakennus, sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään
• kirkkovuosi
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• kirkolliset toimitukset (konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) ja sak-ramentit (kaste ja ehtoollinen)
• kristillisiä liikkeitä Suomessa, kristittyjen yhteys
• kristillisiä vaikuttajia
• kirkko- ja hengellinen musiikki
• kirkkotaide
• diakonia

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
• oppilas tutustuu uskonnollisiin yhteisöihin, jotka liittyvät heidän elämäänsä
• kirkkokunnat, niiden levinneisyys ja uskon pääpiirteet, ekumenia
• maailman muita uskontoja

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Oppilas saa ainakin yhden hyväksytyn arvosanan yhdestä kirjallisesta kokeesta.

Arviointikriteeri arvosanalle 8 (hyvä)

Oppilas
• tuntee kristinuskon syntytapahtumat
• tuntee kirkon historiaa
• osaa kirkkovuoden tärkeimmät juhlat ja niihin liittyviä perinteitä
• osaa kymmenen käskyä ja ymmärtää niiden sisältöä
• osaa pohtia erilaisten valintojen seurauksia
• osaa Jeesuksen vertauksia
• tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia

Vuosiluokka 7

- Uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
- Keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, synty, perusopit ja uskonnollisen elämän pää-piirteet
- Oman maailmankatsomuksen pohtiminen
- Eri tavoin uskovien ja ajattelevien ihmisten ymmärtäminen

Välttävä (5)osaaminen

- oppilas tietää kustakin maailmanuskonnosta pääpiirteissään missä päin ko. uskontoa on sekä muutaman perusopin

Hyvä (8)osaaminen

- oppilas tuntee uskonnon ulottuvuudet
- tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet
- arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

Vuosiluokka 8

- Keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kristillisen kirkon kehityksestä
- Kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet
- Ekumenia ja lähetystyö
- Kristinuskon tulo Suomeen, uskonpuhdistus
- Suomen kirkko- ja uskontotilanne sekä suomalaisten uskonnollisuus
- Luterilaisen kirkon toiminta sekä virsi ja muu musiikkiperinne
- Luterilaisen identiteetin pohdinta
- Uskonnonvapaus

Välttävä (5)osaaminen

- oppilas tietää jotakin kristinuskon synnystä
- tunnistaa katolisen, ortodoksisen ja luterilaisen kirkon
- tietää keitä ovat Luther ja Agricola

Hyvä (8)osaaminen

- oppilas tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumi-sen keskeiset vaiheet
- tuntee Suomen evankelisluterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuu-den perusluonteen
- arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

Vuosiluokka 9

- Raamatun synnyn pääpiirteet
- Raamatun käyttö
- Vanha Testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
- Uusi Testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä
- Uskon ja tiedon suhde
- Raamatun kulttuurivaikutus
- Eettisten periaatteiden, normien ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen
- Kristillisen etiikan peruspainotukset
- Ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana

Välttävä (5)osaaminen

- oppilas tietää joitakin Raamatun kirjoja sekä niiden perussisällön
- osaa jonkin verran eettistä pohdintaa

Hyvä (8) osaaminen

- oppilas tuntee Raamatun syntyvaiheet ja sen keskeisen sisällön
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- kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan
- tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia

ORTODOKSINEN USKONTO

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan
ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksessa pyritään
uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.

VUOSILUOKAT 1–5

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1–5 on tietojen, taitojen ja kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman
maailmankatsomuksensa rakentumiseksi ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi.

TAVOITTEET
Oppilas
• vahvistaa ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
• perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkovuoteen, pyhien ihmisten elämään, ortodoksisen kristillisyyden
peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan toimintaan
• tutustuu uskonopin peruskysymyksiin
• perehtyy Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta ja oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä
• tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
• pyhät ajat ja kirkkovuoden suuret ja keskisuuret juhlat
• oman kirkon ja oppilaan oma suojeluspyhä
• paastot sekä niihin liittyvät eettiset kysymykset
• kirkon suuria opettajia ja marttyyreja

Kirkon jäsenenä
• ortodoksinen perinne perheessä, koulussa, kotipaikkakunnalla, Suomessa, maailmassa
• oman seurakunnan toimintamuodot, erityisesti jumalanpalvelukset ja seurakunnan lapsityö
• luostarien toiminta
• kirkollisia järjestöjä
• lähiympäristön muita kirkkoja ja uskontoja
• oppilaiden kohtaama uskonnollisuus Suomessa ja maailmalla
• juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja eriyttäviä piirteitä

Raamattu pyhänä kirjana
• alkukertomukset ja patriarkkakertomukset
• Egyptistä Luvattuun maahan
• Jeesuksen elämä ja opetukset, Herran rukous
• evankeliumien kirjoittajat
• ylösnousemus ja uusi elämä
• Uuden testamentin ajanhistoriaa

Liturginen elämä
• jumalanpalvelusten toimittajat ja liturgiajumalanpalvelus
• sakramentteja, erityisesti kaste, mirhalla voitelu, katumus ja ehtoollinen
• kirkkomusiikki: tropareja, jumalanpalvelusveisuja ja muiden pyhien toimitusten veisuja
• kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana
• ikoni kuvana ja pyhänä esineenä

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen
• ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena
• Pyhän Kolminaisuuden persoonat ja niiden erityispiirteet
• pelastus ja iankaikkinen elämä
• kirkko ja seurakunta
• kymmenen käskyn etiikka

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas tuntee keskeiset asiat ortodoksisuudesta
Oppilas
• tuntee liturgiajumalanpalveluksen merkityksen osana ortodoksikristityn elämää
• tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan kirkkovuotta omassa elämässään
• tuntee ortodoksista ihmisnäkemystä sekä ortodoksisen kristillisyyden muita peruskäsitteitä ja pystyy soveltamaan niitä omassa elämässään.

Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
Oppilas
• tuntee pääpiirtein Vanhan ja Uuden testamentin erilaisen luonteen
• tuntee Kristuksen opetuksia, elämänvaiheet ja kirkon synnyn
• osaa pohtia Raamatun kertomusten kautta sekä omasta elämästään nousevia eettisiä kysymyksiä ja osaa ottaa niitä huomioon omassa
elämässään.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä
• tuntee ortodoksista traditiota osana ortodoksikristityn elämää
• pystyy käyttämään oppimaansa ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi
• kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiään.

Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja
Oppilas
• tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä
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• tunnistaa oman perheensä uskonnollisen taustan
• tuntee oman kotiseurakuntansa toimintaa
• tuntee lähiympäristössään olevia muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä.

VUOSILUOKAT 6–9

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6–9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta
perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen
rakentumista.

TAVOITTEET
Oppilas
• vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
• perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkoon, sen historiaan ja uskonkäsitykseen
• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön
elämässä
• perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
• osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

KESKEISET SISÄLLÖT
Raamattu
• Raamatun synty ja sisältö
• Raamattu pyhänä kirjana
• Profeetat, kuninkaiden aika, psalmit
• Apostolien teot

Kirkkohistoria
• kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat
• kirkkokunnat sekä ekumenia
• Suomen ortodoksisen kirkon historiaa
• Suomen ortodoksisen kirkon hallinto ja nykytilanne
• Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys

Maailmanuskonnot
• keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet, perususkomukset ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin

Liturgiikka ja uskonoppi
• sakramentit
• jumalanpalvelukset: liturgia, vigilia, paastoliturgia ja muita kirkollisia toimituksia
• kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki
• uskonopin keskeiset kohdat

Etiikka
• ortodoksinen ihmiskäsitys
• eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen
• Vuorisaarnan etiikka

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta
Oppilas
• tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan ortodoksista kirkkovuotta
• tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen
• on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista
• tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen
• tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä.

Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön
Oppilas
• tuntee Raamatun sisäisen rakenteen
• ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen
• ymmärtää Raamatun osana kirkon Traditiota
• tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen liturgisen käyttöyhteyden.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt
• osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen
• tuntee oman seurakunnan toimintaa
• tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa.

Oppilas tuntee maailmanuskontoja
Oppilas
• ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle
• tunnistaa suuret maailmanuskonnot
• osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

MUUT USKONNOT

Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille
uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja tavoitteita.

Muiden uskontojen opetuksesta annetaan opetussuunnitelmien perusteet erillisillä päätöksillä.
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7.12 Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja
kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat
merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden,
yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata
aktiivisesti omaa elämäänsä.

Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.
Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa
yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja
kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-
arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

VUOSILUOKAT 1-5

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.

TAVOITTEET
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja
kehittää taitojaan ilmaista itseään
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja
käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa
• tutustua ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään,
toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta
• tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin.

KESKEISET SISÄLLÖT
Sisällöistä muodostetaan opintokokonaisuuksia, joiden tulee sisältää aineksia seuraavista aihepiireistä. Vuosittain käsiteltävät sisällöt voivat
vuorotella opetusryhmien koostumuksen mukaan.

Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
• toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen
• hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen, ihmisen hyvyys
• ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä
• oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja köyhyys maailmassa
• ajattelun vapaus, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus, suvaitsevaisuus ja syrjintä
• hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
• kuka olen ja mitä osaan, elämänvaiheet ja toiveet
• erilaisia elämäntapoja, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus
• suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt, maailman kulttuuriperintö
• elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys, erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia

Yhteisö ja ihmisoikeudet
• yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus, kultainen sääntö
• lasten oikeudet, oikeus ja velvollisuus, ihmisoikeudet
• tasa-arvo ja rauha, demokratia, tulevaisuuden maailma
• etiikan perusteita, teon moraalinen oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, oman elämäni eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja

Ihminen ja maailma
• ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa
• elämän synty ja kehitys, kertomuksia maailman synnystä, maa ja maailmankaikkeus, elämän erilaisia muotoja, syntymä, elämä ja kuolema
luonnossa
• luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys, erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä, maailmanperintö ja ympäristö

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
• kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia ja teon moraalista oikeutusta
• ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita
• kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä muiden kanssa ja hyväksyy erilaisten toimintalähtökohtien olemassaolon
• ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja.

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
• tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä
• osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmistö)
• rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perustella
• pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään
• osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuutta.

Yhteisö ja ihmisoikeudet
Oppilas
• tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita
• ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen
• ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden ja sen, että yksilö kuuluu erilaisiin yhteisöihin.

Ihminen ja maailma
Oppilas
• tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä
• ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle
• osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita.

VUOSILUOKAT 6-9
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Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa ymmärrystä. Erilaisista katsomuksista ja
uskonnoista opiskellaan perustiedot sekä oppilaan kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi tuetaan.

TAVOITTEET
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja
kehittää taitojaan ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja
käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa
• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia
kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta
• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja
elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme.

KESKEISET SISÄLLÖT
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia luokilla 1−5 käsitellyistä aihepiireistä: ihmissuhteista ja
moraalisesta kasvusta, itsetuntemuksesta ja kulttuuri-identiteetistä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista sekä ihmisestä ja maailmasta.

Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
• yhteiskuntateorian perusteet, demokratia
• politiikka, toimiminen kansalaisena, kestävä kehitys

Katsomusten maailma
• katsomusten historiaa, katsomusvapaus
• maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus
• tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen
• uskonto ja uskonnottomuus, oma elämänkatsomus

Kulttuuri
• kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja luonto
• kulttuuri ja yhteisö, suomalainen kulttuuri, suvaitsevaisuus
• käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen

Etiikka ja hyvä elämä
• etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä, nuoren moraalinen kasvu
• ihmisoikeusetiikka, ihmisoikeusrikoksia kuten holokausti
• ympäristöetiikka
• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä

Tulevaisuus
• tulevaisuuden tutkiminen
• luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö
• minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
• osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä
• tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien
näkökulmat
• kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen eettisen ratkaisun
• kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta elämän alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti
kehittyneemmän ja kehittymättömämmän arvion välillä.

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
• tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä ja kehityskulkuja
• kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin
• ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron
• osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisista katsomuksista.

Yhteisö ja ihmisoikeudet
Oppilas
• tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron
• hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön
• pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden
• tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä
• tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasa-arvo- ja oikeusvaatimusten perusteita
• tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä näkemyksiä tulevaisuudesta.

Ihminen ja maailma
Oppilas
• ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita
• tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia
• osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön
• ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia.

Sastamala

Lukuvuosittain kouluittain ja alueittain järjestetään elämänkatsomustiedon opetus tarvittaessa.

7.13 Historia

Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä
kriittisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. Opetuksessa käsitellään
sekä yleistä että Suomen historiaa.

Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen
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ja aineellisen työn arvoa.

VUOSILUOKAT 5-6

Perusopetuksen vuosiluokkien 5 ja 6 historianopetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilas historiallisen tiedon luonteeseen, sen hankkimiseen ja
peruskäsitteisiin sekä omiin juuriinsa ja eräisiin historian merkittäviksi muodostuneisiin tapahtumiin ja ilmiöihin esihistoriasta Ranskan suureen
vallankumoukseen saakka. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan historian toiminnallisuutta ja oppilaan kykyä eläytyä
menneisyyteen.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
• ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika
• tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten
elämään, kuten maanviljelyn syntyä
• tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa
• esittämään muutoksille syitä.

KESKEISET SISÄLLÖT
Omat juuret ja historiallinen tieto
• oman perheen ja kotiseudun historia
• muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien tulkitseminen

Esihistoriallinen ja historiallinen aika sekä ensimmäiset korkeakulttuurit
• kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan keksimisen seurauksena
• maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisten elämään

Eurooppalaisen sivilisaation synty
• antiikin Ateenan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
• antiikin heijastuminen tähän päivään

Keskiaika
• uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema
• Suomen liittäminen osaksi Ruotsia

Uuden ajan murros
• eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan taitteessa: renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa,
maailmankuvan avartuminen tieteessä

Suomi Ruotsin valtakunnan osana
• elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina
• suomalaisen kulttuurin muotoutuminen

Vapauden aate voittaa alaa
• Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset

Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka:
a) jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
b) kaupankäynnin kehitys
c) kulttuurin kehitys
d) liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) väestössä tapahtuneet muutokset

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
• osaa erottaa faktan mielipiteestä
• osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
• tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin (kronologia) ja pystyy nimeämään yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä.
• tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama kuin edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri
ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.
• osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: hän osaa selittää, miksi eri aikakausien ihmiset ajattelivat ja toimivat eri tavoin sekä tuntee syy- ja
seuraussuhteen merkityksen.

Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas
• osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön joidenkin toimijoiden kannalta
• tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja hän pystyy selittämään, miksi niin tapahtuu.

Sastamala

HISTORIA

Vuosiluokat 5-6

Perusopetuksen vuosiluokkien 5 ja 6 historianopetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilas historiallisen tiedon luonteeseen, sen hankkimiseen sekä
omiin juuriinsa ja eräisiin historian merkittäviksi muodostuneisiin tapahtumiin ja ilmiöihin esihistoriasta Ranskan suureen vallan-kumoukseen saakka.
Sisältöjen opetuksessa korostetaan historian toiminnallisuutta ja oppi-laan kykyä eläytyä menneisyyteen.

Oppisisältöjä voidaan järjestellä tarkoituksenmukaisesti 5. ja 6. luokilla. Käytössä olevasta oppikirjasta riippuen viidennellä luokalla käsitellään
Suomen ja kuudennella vastaavasti maa-ilman historiaa tai vaihtoehtoisesti edetään kronologisesti molempia kokonaisuuksia rinnak-kain viidenneltä
luokalta lähtien.
Opintokäyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan.
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Tavoitteet

Oppilas oppii
- ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
- ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä esi-historia, historia, vanha aika , keskiaika, uusi aika
- tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten
elämään, kuten maanviljelyn syntyä
- tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa
- esittämään muutoksille syitä

Vuosiluokka 5

Keskeiset sisällöt

Omat juuret ja historiallinen tieto
- oman perheen historia, oman kotiseudun historia
- muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien tulkitse-minen

Esihistoriallinen ja historiallinen aika sekä ensimmäiset korkeakulttuurit
- kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan keksimisen seurauksena
- maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ih-misten elämään
- Kaksoisvirranmaan ja Egyptin kulttuurien kehittyminen

Euroopalaisen sivilisaation synty
- antiikin Ateenan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
- antiikin heijastuminen nykypäivän euroopalaiseen kulttuuriin

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta 5. luokan päättyessä

Oppilas osallistuu opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman tiedollisia ja taidolli-sia tavoitteita.

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä

Tiedon hankkiminen menneisyydestä
- oppilas osaa erottaa faktan mielipiteestä

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
- oppilas tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin ja pystyy nimeämään yhteiskun-nille ja aikakausille ominaisia piirteitä
- oppilas tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama kuin edistys, eikä se myöskään merkitse
samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmas-ta

Historiallisen tiedon käyttäminen
- oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön joidenkin toimijoiden kannalta

Vuosiluokka 6

Keskeiset sisällöt

Keskiaika
- uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema
- kristinuskon tulo valtauskonnoksi, islamin synty ja merkitys
- feodaaliyhteiskunnan synty ja rakenne
- Suomen liittäminen osaksi Ruotsia
- kristinuskon tulo Suomeen
- elämää keskiajan Suomessa
- keskiaikaiset kirkot, linnat, luostarilaitos

Uuden ajan murros
- euroopalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan tait-teessa
- löytöretket, maailmankuvan avartuminen tieteessä
- renessanssi taiteessa
- katolisen kirkon vallan murentuminen reformaation seurauksena

Suomi Ruotsin valtakunnan osana
- elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina
- Kustaa Vaasan ja Turun renessanssihovin aika
- suomalaisen kulttuurin muotoutuminen
- Pietari Brahen aika, koululaitoksen ja yliopiston synty
- tieteen ensi askeleet Turun akatemiassa

Vapauden aate voittaa alaa
- Yhdysvaltojen synty
- Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset
- syyt, vaiheet ja seuraukset
- Napoleonin nousu valtaan, toiminnan vaikutus Suomeen
- Venäjän nousu Euroopan suurvallaksi

Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka:

a) jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
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b) kaupankäynnin kehitys
c) kulttuurin kehitys
d) liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) väestössä tapahtuneet muutokset

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta 6. luokan päättyessä

Oppilas osallistuu opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman tiedollisia ja taidolli-sia tavoitteita.

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä

Tiedon hankkiminen menneisyydestä
- oppilas osaa erottaa faktan mielipiteestä
- oppilas osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
- oppilas tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin ja pystyy nimeämään yhteiskun-nille ja aikakausille ominaisia piirteitä
- oppilas tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama kuin edistys, eikä se myöskään merkitse
samaa eri ihmisten ja eri ryhmien näkökul-masta
- oppilas osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: hän osaa selittää, miksi eri aikakausien ihmiset ajattelivat ja toimivat eri tavoin, sekä tuntee
syy- ja seuraussuhteen merkityksen

Historiallisen tiedon käyttäminen
- oppilas osaa esittää käsiteltäävstä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön joidenkin toimijoiden kannalta
- oppilas tietää, että jotkut asiata voidaan tulkita eri tavoin ja hän pystyy selittämään, miksi niin tapahtuu

VUOSILUOKAT 7-9

Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on syventää oppilaan käsitystä historian tiedon luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on
vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja perehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa
• käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun mielipiteensä niiden pohjalta
• ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
• selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia sekä ymmärtämään oikeutensa ja vastuunsa kansalaisena
• tuntemaan ihmisoikeudet ja keskeiset ihmisoikeussopimukset
• arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa.

KESKEISET SISÄLLÖT
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900-luvuilla.

Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate
• elämää 1800-luvun Suomessa
• 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa
• kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa
Teollinen vallankumous
• teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään
• kaupungistuminen

Murrosten aika Suomessa
• sääty-yhteiskunnan mureneminen
• Suomen venäläistäminen ja sen vastustus

Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen
• imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
• ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
• Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset
• Suomen itsenäistyminen ja sisällissota

Laman ja totalitarismin aika
• maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan
• elämää demokratioissa ja diktatuureissa

Toisen maailmansodan aika
• toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
• Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen

Suomi 1950-luvulta nykypäivään
• elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään
• suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun
• kylmä sota
• maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat

Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa
• länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja
ympäristöön
• tiedonvälityksen kehitys

Ihmisoikeuskysymykset ja kansojen yhteistyö
• ihmisoikeudet, ihmisoikeusrikokset kuten joukkotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot
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• YK:n toiminta, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
• Lapsen oikeuksien sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja muut keskeiset ihmisoikeussopimukset

Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan saakka:
a) jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri
b) tasa-arvoisuuden kehitys
c) kulttuurin kehitys
d) teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
• osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä
• pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
• kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.
• osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään.
• osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia.

Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas
• pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, myös nykyteknologian avulla saamaansa informaatiota
• pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä.

Sastamala

HISTORIA

Vuosiluokat 7-9

Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on syventää oppilaan käsitystä historian tie-don luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on
vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja pe-rehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin.

Tavoitteet

Oppilas oppii
• hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa
• käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun mielipi-teensä niiden pohjalta
• ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
• selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia
• arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tie-toa.

Keskeiset sisällöt

Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900-luvuilla.

Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate
• elämää 1800-luvun Suomessa
• 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroo-passa
• kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa
*Teollinen vallankumous
• teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään
• kaupungistuminen

Murrosten aika Suomessa
• sääty-yhteiskunnan mureneminen
• Suomen venäläistäminen ja sen vastustus

Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen
• imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
• ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
• Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset
• Suomen itsenäistyminen ja sisällissota

Laman ja totalitarismin aika
• maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan
• elämää demokratioissa ja diktatuureissa

Toisen maailmansodan aika
• toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
• Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen

Suomi 1950-luvulta nykypäivään
• elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään
• suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun
• kylmä sota
• maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat

Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa
• länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön
• tiedonvälityksen kehitys
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Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan saakka:
a) jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri
b) tasa-arvoisuuden kehitys
c) kulttuurin kehitys
d) teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
• osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä
• pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
• kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aika-järjestykseen.
• osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään.
• osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia.

Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas
• pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, myös ny-kyteknologian avulla saamaansa informaatiota
• pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä.

Sastamalan koulut

Tavoitteet

Historian tavoitteena on, että oppilas saa tietoja ja taitoja, joiden avulla voi rakentaa identi-teettiään, itsetuntoaan ja maailmankuvaansa. Tavoitteena
on, että oppilas tuntee maailmanhis-torian merkittävät tapahtumat ja kulttuurit sekä ymmärtää, että Suomen ja sen lähialueiden menneisyys on kiinteä
osa maailmanhistoriaa samoin kuin paikallishistoria. Eri maiden men-neisyyteen ja kulttuureihin tutustuminen pyrkii samalla lisäämään ihmiskunnan
yhteisen kult-tuuriperinnön arvostamista ja suvaitsevaisuutta toisia ihmisiä kohtaan. Tämä valmistaa oppi-laita elämään toisten ihmisten kanssa
tasavertaisina.

Historian tunteminen on avain nykyajan ymmärtämiseen, sillä ajankohtaisten tapahtumien juuret sijaitsevat menneisyydessä. Tärkeää on myös
huomata, ettei nykyaika ole kehityksen päätepiste. Vaikka monet perusasiat säilyvät muuttumattomina, on opittava tarkkailemaan myös nykyajassa
tapahtuvia muutoksia. Tavoitteena onkin herättää oppilaan kiinnostus ajan-kohtaisten asioiden aktiiviseen seuraamiseen.

Oppilasta ohjataan hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa sekä käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman
perustellun mielipiteensä niiden pohjalta. Tarkoituksena on ymmärtää, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin. Historiallisen tiedon pohjalta
nähdään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia. Myös tulevaisuuden arvioinnin kehittyminen.

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen
Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan
kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta yhtei-söllisyyden kasvua.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään paikallisen, suomalaisen ja
eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löy-tämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuo-
rovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.

Keskeiset sisällöt

Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900- luvuilla.

Vuosiluokan 7 sisällöt

Elämää 1800- luvulla ja kansallisuusaate
- elämää 1800- luvun Suomessa
- 1800- luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen
vaikutukset Euroopassa
- kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa
Teollinen vallankumous
- teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään - kaupungistuminen
- imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
Murrosten aika Suomessa
- sääty-yhteiskunnan mureneminen

Opettajan valinnan mukaan vuosiluokalla 7 tai 8 opetettava sisältö

Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen
- Suomen venäläistäminen ja sen vastustus
- ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
- Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset
- Suomen itsenäistyminen ja sisällissota

Vuosiluokan 7 arviontikriteerit arvosanalle 5

- Oppilas osallistuu säännöllisesti opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman tiedol-lisia
ja taidollisia tavoitteita.

Vuosiluokan 7 arviointikriteerit arvosanalle 8

- Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä
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- Oppilas pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä sekä osaa erotella asiaa
selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.
- Oppilas ymmärtää historian ilmiöitä
- Oppilas hallitsee osan historian peruskäsitteistä ja tuntee sisällöllisiä käsitteittä. Hän kyke-nee
sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestyk-seen
(kronologia).Oppilas käsittää muutoksen ja jatkuvuuden eli osaa selittää, miksi jollakin
elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään. Oppilas osaa esittää historiallisille
tapahtumille syitä ja seurauksia.
- Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa
- Oppilas pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä
saamaansa informaatiota. Hän pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia
perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä.

Vuosiluokan 8 sisällöt

Laman ja totalitarismin aika
- maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan ja Suomeen
- elämää demokratioissa ja diktatuureissa
Toisen maailmansodan aika
- toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
- Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen
Suomi 1950-luvulta nykypäivään

- elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun
- Kylmä sota
- maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat
ongelmat
Elämää 1900- luvun lopulla ja 2000- luvun alussa
- länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja
ympäristöön
- tiedonvälityksen kehitys

Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan saakka
a) Euroopan integroituminen
b) Kulttuurin kehitys
c) Tasa-arvoisuuden kehitys
d) Teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) Katsaus lähiseudun paikallishistoriaan
f) Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5

- Oppilas osallistuu säännöllisesti opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman tiedol-lisia
ja taidollisia tavoitteita.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

- Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä
- Oppilas pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä sekä osaa erotella asiaa
selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.
- Oppilas ymmärtää historian ilmiöitä
- Oppilas hallitsee osan historian peruskäsitteistä ja tuntee sisällöllisiä käsitteittä. Hän kyke-nee
sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestyk-seen
(kronologia).Oppilas käsittää muutoksen ja jatkuvuuden eli osaa selittää, miksi jollakin
elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään. Oppilas osaa esittää historiallisille
tapahtumille syitä ja seurauksia.
- Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa
- Oppilas pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä
saamaansa informaatiota. Hän pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia
perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä.

7.14 Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen
vuosiluokkien 7–9 yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen
vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle
kokemuksia yhteiskunnallisesta
toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta

VUOSILUOKAT 7–9

TAVOITTEET
Oppilas
• saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana
• oppii tuntemaan julkiset palvelut
• saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen
• oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan
hyvinvoinnin tekijänä
• oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään
• kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta
• oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnallisena toimijana
• tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset.
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KESKEISET SISÄLLÖT
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni.

Yksilö yhteisön jäsenenä
• perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit
• yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena, Pohjoismaissa ja EU:ssa

Yksilön hyvinvointi
• hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
• tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi

Vaikuttaminen ja päätöksenteko
• kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
• demokratia, vaalit ja äänestäminen
• politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla
• media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kansalaisen turvallisuus
• oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu
• liikenneturvallisuus
• turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus

Taloudenpito
• yksityisen taloudenpidon periaatteet
• työnteko ja yrittäjyys

Kansantalous
• yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina
• ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys

Talouspolitiikka
• talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin
• julkinen talous ja verotus

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen
Oppilas
• kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä
• pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista
• osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia.

Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen
Oppilas
• ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on olemassa useita vaihtoehtoja
• ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä.

Sastamala

YHTEISKUNTAOPPI

Vuosiluokat 7 – 9

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiivisek-si ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen
vuosiluokkien 7 - 9 opetuksen tulee antaa pe-rustiedot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista.
Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaiseksi ja demo-kraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia
yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta.

Tavoitteet

Oppilas
• saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana
• oppii tuntemaan julkiset palvelut
• saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen
• oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoin-nin tekijänä
• oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään
• kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta
• oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnalli-sena toimijana
• tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset.

Keskeiset sisällöt

Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni.

Yksilö yhteisön jäsenenä
• perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit
• yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena, Pohjoismaissa ja EU:ssa

Yksilön hyvinvointi
• hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
• tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi

Vaikuttaminen ja päätöksenteko
• kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
• demokratia, vaalit ja äänestäminen
• politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU:n tasolla
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• media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kansalaisen turvallisuus
• oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu
• liikenneturvallisuus
• turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus

Taloudenpito
• yksityisen taloudenpidon periaatteet
• työnteko ja yrittäjyys

Kansantalous
• yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina
• ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys

Talouspolitiikka
• talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouk-siin
• julkinen talous ja verotus

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen
Oppilas
• kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä
• pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista
• osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia.

Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen
Oppilas
• ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on olemas-sa useita vaihtoehtoja
• ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä

Sastamalan yhteiskuntaopin opetussuunnitelma

Yhteiskuntaopin tunneilla tutkitaan oppilaiden omien kokemusten kautta suomalaista yhteis-kuntajärjestelmää ja talouden perusasioita sekä
harjoitellaan työnteossa tarpeellisia perustaito-ja: loogista ajattelua, kriittisyyttä ja suhteellisuudentajua. Jotta oppilas osaisi toimia yhteis-kunnan
jäsenenä, häneltä edellytetään käsitystä yhteiskuntarakenteesta, vaikutuskanavien tun-temusta ja yhteiskuntataitojen käytännön oppimista. On
tärkeää, että oppilas ymmärtää ole-vansa itsekin kansalaisena ja kuluttajana vaikuttaja yhteiskunnallisia ratkaisuja tehtäessä.

Tavoitteet

Oppiaineen tavoitteena on, että oppilas saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta sekä oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja
talouselämää käsittelevää tietoa kriitti-sesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana. On tärkeää, että oppii tuntemaan julkisia palvelui-ta. Tavoitteena on,
että oppilas saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen ja oppii yrittäjyyden perusteet sekä ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan
hyvinvoinnissa. Ymmärtä-mällä yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään oppilas kiinnostuu yh-teiskunnallisesta
vaikuttamisesta ja osallistumisesta. On tärkeää, että oppilas oppii tarkastele-maan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja
yhteiskunnallisena toimijana. Oppilaan tulee myös tuntea tekojensa oikeudelliset seuraamukset.

Aihekokonaisuudet

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys-aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista,
kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee
tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätie-toiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä auttaa
oppilasta muodosta-maan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden pää-määränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota
toimia ympäristön ja ihmisen hyvin-voinnin puolesta. Tavoitteena on kasvattaa harkitsevia kuluttajia, jotka tekevät valintoja eetti-sillä, ympäristöä ja
hyvinvointia edistävillä perusteilla

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys- aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-
identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutuk-seen ja
kansainvälisyyteen.

Vuosiluokan 9 keskeiset sisällöt

Opettaja voi opettaa opintokokonaisuudet haluamassaan järjestyksessä.

1. opintokokonaisuus

Yksilö yhteiskunnan jäsenenä
-perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit

Yksilön hyvinvointi (sosiaalipolitiikka)
-hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
-tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi

Kansalaisen turvallisuus
-oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu
-liikenneturvallisuus
-turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus

2. opintokokonaisuus
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Vaikuttaminen ja päätöksenteko
-kansalaisen mahdollisuudet vaikuttaa
-yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena, pohjoismaissa ja EU:ssa
-demokratia, vaalit ja äänestäminen
-politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla
-media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

3. opintokokonaisuus

Taloudenpito
-yksityisen taloudenpidon periaatteet
-työnteko ja yrittäjyys

Kansantalous
-yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina
-ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys

Talouspolitiikka
-talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouk-siin
-julkinen talous ja verotus

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5

- Oppilas osallistuu säännöllisesti oppitunneille ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman
tiedollisia ja taidollisia tavoitteita.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

- Oppilas osaa hankkia ja käyttää yhteiskunnallista tietoa.
- Oppilas kykenee tulkitsemaan median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä
kriittisesti. Hän pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista. Oppilas osaa
vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja nii-den
seurauksia.
- Oppilas ymmärtää yhteiskunnallista tietoa.
- Oppilas ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on
olemassa useita vaihtoehtoja. Oppilas ymmärtää myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen
toiminnan eettisiä kysymyksiä.

7.15 Musiikki

Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen
kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan.
Opetuksen tehtävänä on myös saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on aika- ja tilannesidonnaista. Se on erilaista eri aikoina, eri kulttuureissa
ja yhteiskunnissa, ja sillä on erilainen merkitys eri ihmisille. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistämisen
perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut merkitykselliset kokemukset. Musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman
musiikillisen identiteetin muodostumiseen prosessissa, jonka tavoitteena on rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista erilaisiin musiikkeihin.
Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten
vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Oppilaan kokonaisvaltaisen ilmaisun
kehittymistä tulee tukea myös etsimällä yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Musiikin opetuksessa sovelletaan teknologian ja median tarjoamia
mahdollisuuksia.

VUOSILUOKAT 1-4

Vuosiluokilla 1–4 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa
toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja musiikeista sekä rohkaista häntä ilmaisemaan ja
toteuttamaan omia mielikuviaan.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin
• kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia
• käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina
• ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta
• toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana.

KESKEISET SISÄLLÖT
• äänenkäytön harjoituksia puhuen, loruillen ja laulaen, ikäkauteen sopivia laululeikkejä
• lauluohjelmistoa sekä moniäänisyyteen valmentavia lauluharjoituksia
• yhteissoittoon valmentavia harjoituksia ja soitto-ohjelmistoa keho-, rytmi-, ja melodia- ja sointusoittimilla lähtökohtana perussyketajua kehittävät
harjoitukset
• monenlaisen musiikin kuuntelua erilaisia aktivointikeinoja käyttäen sekä omien elämysten,
mielikuvien ja kokemusten kuvailua
• musiikillista keksintää äänikerronnan, pienimuotoisten äänisommitelmien ja improvisoinnin keinoin
• musiikin elementteihin – rytmiin, melodiaan, harmoniaan, dynamiikkaan, sointiväriin ja muotoon – liittyvää peruskäsitteistöä musisoinnin, kuuntelun,
liikunnan ja musiikillisen keksinnän yhteydessä
• laulu-, soitto- ja kuunteluohjelmistoa, joka tutustuttaa oppilaan sekä suomalaisen että muiden
maiden ja kulttuurien musiikkiin ja sisältää esimerkkejä eri aikakausilta ja eri musiikin lajeista

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun
• hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon
• hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa
• osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia
musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti-harjoituksissa
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• tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla
• osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet.

Sastamala

MUSIIKKI

Vuosiluokilla 1–4 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehit-täminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa
toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja musiikeista sekä rohkaista häntä ilmaisemaan ja
toteuttamaan omia mielikuviaan.

Musiikin opetus koostuu seuraavista osa-alueista:
1. Laulu
2. Soitto
3. Kuuntelu
4. Musiikkitieto
5. Musiikkiliikunta

Yleiset tavoitteet osa-alueittain

Laulu
Oppilas
-oppii käyttämään ääntään luonnollisesti
-laulaa ikäkaudelleen sopivia lauluja
-oppii lauluja eri kulttuureista

Soitto
Oppilas
-saa monipuolisia kokemuksia soittamisesta
-tutustuu bändisoittimiin ja bändisoiton alkeisiin
-rohkaistuu luovaan ilmaisuun ja improvisointiin

Kuuntelu
Oppilas
-tutustuu tunnetuimpiin musiikkiteoksiin ja saa kokemuksia monipuolisesta kuunteluohjelmis-tosta (ks. liite 8)
-pystyy analysoimaan kuulemaansa
-saa perustietoa kuulonhuollosta
-oppii kuuntelemaan ja arvioimaan kriittisesti ympäröivää äänimaailmaa

Musiikkitieto
Oppilas
-oppii ymmärtämään ja käyttämään musiikin eri elementtejä (melodia, harmonia,rytmi, soin-tiväri, dynamiikka ja muoto)
-tutustuu erilaisiin musiikkikulttuureihin, musiikkityyleihin ja tyylikausiin

Musiikkiliikunta
-musiikkiliikuntaa käytetään mahdollisuuksien mukaan eri osa-alueiden opetuksessa

Musiikkiteknologiaa ja median tarjoamia keinoja voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää omien tuotoksien luomisessa ja tallentamisessa.

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä ja ohjataan yhteis-musisointitaitojen kehittymiseen.
Kulttuuri-identiteettiä kehitetään ottamalla ohjelmistoon suomalaista musiikkia sekä musiik-kia muista kulttuureista.
Viestintätaidoissa painotetaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua musiikillisin keinoin.

Arviointikriteerit arvosanalle hyvä

-oppilas osallistuu aktiivisesti tunnin kulkuun ja saavuttaa keskeisimmät tavoitteet

Arviointikriteerit arvosanalle välttävä

-oppilas on passiivisesti läsnä ja saavuttaa osittain asetettuja tavoitteita

Vuosiluokat 1-2

Tavoitteet

Oppilas
- oppii käyttämään luontevasti omaa ääntään
- oppii ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen sekä yksin että ryhmässä
- oppii toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana
- oppii kuuntelemaan ja havoinnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja mu-siikkia
- tutustuu musiikillisen maailman monimuotoisuuteen

Sisällöt

Laulu ja äänenkäyttö
- monipuolisia äänenkäytön harjoituksia laulamisen iloa kokien
- opetellaan laulamaan runsaasti ikätasolle soveltuvia lauluja
- opetellaan kansalliseen kulttuuriperintöön ja koulun juhliin liittyviä lauluja ja laululeikkejä, osa opetellaan ulkoa

Musisointi
- yhteismusisointiin valmistavia kehosoitin- ja rytmiharjoituksia
- yhteismusisointia
- musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla
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Musiikintuntemus
- monipuolista ikäkauteen sopivaa musiikin kuuntelua eri aikakausilta ja eri musiikin lajeista
- musiikin käsitteiden ja peruselementtien mukaan ottamista oman kokemisen kautta (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri, muoto, molli ja
duuri)
- opetellaan tunnistamaan erilaisia soittimia

Vuosiluokat 3-4

Oppilas
- osaa laulaa ryhmässä toisia kuunnellen
- harjoittelee kaanon-laulua
- kuuntelee erilaisia tempoja ja niiden vaihteluja
- kuuntelee yksinkertaisia rytmejä ja osaa merkitä ne
- soittaa nokkahuilua ja muita koulusoittimia erilaisissa kokoonpanoissa
- osaa bändisoiton alkeet mahdollisuuksien mukaan
- tutustuu musiikinteorian alkeisiin

Tarkempi jaottelu musiikin oppisisällöistä löytyy liitteestä 7.
Virsiopetussuunnitelma liitteestä 9.

VUOSILUOKAT 5-9

5.–9. luokkien musiikin opetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja
merkintöjä musiikin kuuntelun ja musisoinnin
yhteydessä.

TAVOITTEET
Oppilas
• ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla musisoivan ryhmän jäsenenä toimien
• oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä sekä laajentaa ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan
• oppii ymmärtämään musiikin elementtien, rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, sointivärin ja muodon tehtävää musiikin rakentumisessa sekä
käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä
• rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin musiikillisen keksinnän keinoin.

KESKEISET SISÄLLÖT
• äänenkäyttöä ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia sekä eri tyylejä ja lajeja edustavaa yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa, josta osa ulkoa
• yhteissoittotaitoja kehittäviä harjoituksia sekä monipuolisesti eri musiikkityylejä ja -kulttuureja edustavaa soitto-ohjelmistoa
• monipuolista kuunteluohjelmistoa ja sen jäsentämistä ajallisesti, paikallisesti ja kulttuurisesti
• omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen esimerkiksi ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa
käyttäen

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
• osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti
• hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon
• osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan
• osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa
• tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia
• tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää
• osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä
• osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa.

Sastamala

MUSIIKKI

Vuosiluokat 5-9

Vuosiluokilla 5-9 jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä kuuntelun ja musisoinnin
yhteydessä. Terveen äänenkäytön ja hyvän lauluasennon tulisi vakiintua yläkoulussa.

Oppilaan tulisi saada uusia musiikillisia elämyksiä, oppia perustaitoja ja osallistua musiikin tekemiseen ja kokemiseen.Tavoitteena
musiikkiharrastuksen herättäminen, eli rakkaus mu-siikkiin. Tärkeä osa koulun musiikkikasvatuksessa ovat juhlat ja konsertit.

Musiikin opetus koostuu seuraavista osa-alueista:
1. Laulu
2. Soitto
3. Kuuntelu
4. Musiikkitieto
5. Musiikkiliikunta

Yleiset tavoitteet osa-alueittain

Laulu
Oppilas
-oppii käyttämään ääntään luonnollisesti
-laulaa ikäkaudelleen sopivia lauluja
-oppii lauluja eri kulttuureista

Soitto
Oppilas
-saa monipuolisia kokemuksia soittamisesta
-tutustuu bändisoittimiin ja bändisoiton alkeisiin
-oppii hallitsemaan oikean ja turvallisen äänentoistolaitteiden ja sähköisten soittimien käytön
-rohkaistuu luovaan ilmaisuun ja improvisointiin
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Kuuntelu
Oppilas
-tutustuu tunnetuimpiin musiikkiteoksiin ja saa kokemuksia monipuolisesta kuunteluohjelmis-tosta (ks. liite 8)
-pystyy analysoimaan kuulemaansa
-saa perustietoa kuulonhuollosta
-oppii kuuntelemaan ja arvioimaan kriittisesti ympäröivää äänimaailmaa

Musiikkitieto
Oppilas
-oppii ymmärtämään ja käyttämään musiikin eri elementtejä (melodia, harmonia,rytmi, soin-tiväri, dynamiikka ja muoto)
-tutustuu erilaisiin musiikkikulttuureihin, musiikkityyleihin ja tyylikausiin

Musiikkiliikunta
-musiikkiliikuntaa käytetään mahdollisuuksien mukaan eri osa-alueiden opetuksessa

Musiikkiteknologiaa ja median tarjoamia keinoja voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää omien tuotoksien luomisessa ja tallentamisessa.

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä ja ohjataan yhteis-musisointitaitojen kehittymiseen.
kulttuuri-identiteettiä kehitetään ottamalla ohjelmistoon suomalaista musiikkia sekä musiikkia muista kulttuureista.
viestintätaidoissa painotetaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua musiikillisin keinoin.

Arviointikriteerit arvosanalle hyvä

-oppilas osallistuu aktiivisesti tunnin kulkuun ja saavuttaa keskeisimmät tavoitteet

Arviointikriteerit arvosanalle välttävä

-oppilas on passiivisesti läsnä ja saavuttaa osittain asetettuja tavoitteita

Vuosiluokat 5-6

Keskeisimmät tavoitteet

Oppilas
- osaa käyttää ääntään luontevasti
- oppii laulamaan mikrofoniin
- tutustuu eri maiden musiikkiin soittaen, laulaen ja kuunnellen
- tutustuu eurooppalaisen taidemusiikin keskeisiin teoksiin (ks. LIITE 8)
- rohkaistuu yhteismusisointiin niin koulussa kuin vapaa-aikanakin

Vuosiluokka 7

Keskeisimmät tavoitteet

Oppilas
- perehtyy äänenkäyttöharjoituksiin ja mikrofonilauluun
- tutustuu keskeisiin bändisoittimiin ja oikeisiin soitto-otteisiin
- tutustuu eri maiden musiikkiin soittaen, laulaen ja kuunnellen
- harjoittelee keskittynyttä kuuntelua
- kertaa musiikinteorian alkeita ja soveltaa sen keskeisiä käsitteitä käytäntöön
- oppii tuomaan esille ja analysoimaan musiikillisia näkemyksiään
- oppii rakentamaan myönteistä minäkuvaa ja kehittämään luovaa ilmaisuaan

Vuosiluokat 8-9

Keskeisimmät tavoitteet

Oppilas
- syventää aikaisemmin opittuja taitoja yhteismusisoinnin avulla

Tarkempi jaottelu vuosiluokan 5-6 oppisisällöistä löytyy liitteestä 7.
Virsiopetussuunnitelma liitteestä 9.

7.16 Kuvataide

Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa
valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa:
taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa
suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen
opetuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on
kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin
kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet
toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita voidaan käsitellä samassa tehtävässä. Oppiaineelle on
ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn.

VUOSILUOKAT 1-4

Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1−4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on
leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa
painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Oppilasta kannustetaan töidensä
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viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun
taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua
• kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta
• tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia
näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä
• tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista
rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua
• arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta
• tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään
• kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja.

KESKEISET SISÄLLÖT
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja: maalaamista, piirtämistä, grafiikkaa, muovailua ja rakentelua
• kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika ja viiva
• kuvien tarkastelua ja arviointia sekä kuvataiteen käsitteiden käytön harjoittelua kuvista keskusteltaessa

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• oman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista
• taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista
• Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaiteesta

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden kuvaamista, sekä ympäristön muutosten tunnistamista
• esineiden tarkastelua, suunnittelua ja valmistamista sekä kolmiulotteista rakentelua, ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista

Media ja kuvaviestintä
• kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja tekstin yhdistäminen
• kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva
• television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja tutkimista

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi
• osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin ominaisuuksia
• osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna
• osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan
• osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä
• tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien
visuaalista ilmaisua
• osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä
• osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja
tietoverkkoa
• tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa
• tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä
• osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan
• osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja
• osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä
• osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Sastamala

KUVATAIDE

Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteetti-sen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa
valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yh-teiskunnassa:
taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen ja että opetus tukee oppilaan
kokonaisvaltaista kasvua ja henkistä hyvinvointia. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen ja oppilaan oman kulttuu-rin sekä hänelle vieraiden
kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämi-selle. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän
tulevaisuuden raken-tamisessa.

Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Oppilasta ohjataan
tunnistamaan tunteitaan ja ajatteluaan omassa työskentelyssään. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luo-van
ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merki-tyksellisiin kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa
huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa.
Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita voidaan käsitellä samassa teh-tävässä. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän
ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn.

Vuosiluokat 1-4

Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1−4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on
leikinomainen. Kuvailmaisun perustai-dot sekä kuvataiteelle ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisäl-töä. Opetuksessa
painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnoste-lu, työn toteuttaminen ja arviointi. Oppilasta kannustetaan töidensä
viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen.

Tavoitteet

Oppilas oppii
• kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien proses-sointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun
taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua
• kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta
• tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvatai-teen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia
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näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä
• tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista
rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakun-tansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua
• arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta
• tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään
• kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maail-man eroja.

Keskeiset sisällöt

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja: maalaamista, piirtämistä, grafiikkaa, muovailua ja rakentelua
• kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika ja viiva
• kuvien tarkastelua ja arviointia sekä kuvataiteen käsitteiden käytön harjoittelua kuvista kes-kusteltaessa

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• oman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista
• taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista
• Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaiteesta

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden kuvaamista, sekä ympä-ristön muutosten tunnistamista
• esineiden tarkastelua, suunnittelua ja valmistamista sekä kolmiulotteista rakentelua, ympä-ristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista

Media ja kuvaviestintä
• kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja tekstin yhdistä-minen
• kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva
• television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriit-tistä tarkastelua ja tutkimista

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä (arvosana 8)

Oppilas
• osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa ha-vaintojaan kuviksi
• osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää mate-riaalin ominaisuuksia
• osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna
• osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan
• osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksi-ään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä
• tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien
visuaalista ilmaisua
• osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä
• osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja
tietoverkkoa
• tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa
• tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä
• osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan
• osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja
• osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä
• osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta 4. luokan päättyessä (arvosana 5)

Oppilas on saavuttanut kuvataiteessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi, mikäli hän pystyy osoittamaan jossain määrin kriteerien edellyttämää
osaamista.

Yleistä kuvataiteen opettamisesta

Kuvataiteen opetussuunnitelmassa halutaan jättää vapautta toteuttaa töitä opettajan oma har-rastuneisuus ja luokan vahvuudet huomioiden.
Annetaan tilaa lasten omalle luovuudelle ja tuetaan tunne-elämän kehittymistä. Opettaja harkintansa mukaan toteuttaa integrointia muihin
oppiaineisiin, vuoden kierto ja juhlat mukaanlukien.

Vuosiluokat 1-2

Opetuksen lähtökohtana on lapsen oma elämis- ja kokemismaailma. Opetuksessa keskitytään kuvan tekemisen perustaitojen opettelemiseen.
Oppilasta ohjataan arvostamaan omia ja mui-den tuotoksia.

Tavoitteet

Oppilas
- piirtää elävää viivaa
- piirtää erilaisilla piirtimillä
- käyttää yksinkertaisimpia painomenetelmiä
- käyttää monipuolisesti sivellintä
- perehtyy väriopin alkeisiin
- harjoittelee paperinleikkausta
- muovailee ja rakentelee
- oppii kriittiseksi kuvantarkastelijaksi median kuvaviestinnässä
- yhdistelee kuvaa ja tekstiä

Keskeiset sisällöt

- piirtäminen
- maalaaminen
- muovailu
- rakentelu
- ilmaisulle sopivan välineen ja materiaalin valinta
- kuvalliset muuttujat
- median kuvaviestinnän kriittinen tarkastelu
- luonnon ympäristö
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- esineympäristö
- rakennettu ympäristö

Vuosiluokat 3-4

Piirustus ja grafiikka
- lyijykynä- ja hiilipiirustus
- valo ja varjo
- perspektiivikäsitteeseen tutustumista
- yksinkertaiset painantamenetelmät

Maalaus
- pää- ja välivärit, värien sekoittaminen
- valööri
- vastavärit
- kylmä-lämmin
- kollaasi

Muovailu ja rakentelu
- paperitaittelu ja leikkaus
- saven, lumen, askartelu- ja luonnonmateriaalien avulla eri tekniikoita

Kuvan tarkastelu ja arkkitehtuuri
- kotiseudun ympäristö: mm. rakennukset, Kokemäenjoki, kulttuurimaisema
- opettajan valinnan mukaan jonkun suomalaisen taiteilijan taidekuvien tarkastelu ja mahdol-linen taidenäyttely- tai museokäynti

Kuvaviestintä
- julisteet ja sarjakuvat
- median kuvatulvan kriittinen tarkastelu

VUOSILUOKAT 5-9

Kuvataiteen opetuksessa 5−9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja
tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja
kuvallisten tehtävien avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy.

Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena
on, että opetuksessa oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen
prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä
tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan
• nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä
elämän erilaisia ilmiöitä
• ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua
• arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä
käsitteitä
• hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä
• tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen
mediassa
• tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta
• työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.

KESKEISET SISÄLLÖT
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä, kuvallisen ajattelun syventäminen
• kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva
• kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa
• ohjattuja näyttely- tai museovierailuja, taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon kulttuuripalvelujen hyödyntämistä
• kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja
taidekritiikkiä

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutkimista sekä erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia
esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta
• arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista,
• suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista
• tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista, materiaalin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua

Media ja kuvaviestintä
• kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia
• valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta
• kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä
• graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita
• mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja
• elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas osaa
• ilmaista itseään kuvallisin keinoin
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• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita
• valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita
• selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin
• tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen
• tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
• hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja
• erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia
• tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
• tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä
• kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua
• analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta
• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa
• pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa
• osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen
ja elämysten lähteinä.

Sastamala

KUVATAIDE

Vuosiluokat 5-9

Kuvataiteen opetuksessa 5−9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja
tekotapojen sekä mediateknologian hallin-taa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkinta-taitoja
kuvallisten tehtävien avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy.

Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuoro-vaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena
on, että opetuksessa oma työskente-ly, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmär-rystä kuvataiteen
prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppi-mista.

Tavoitteet

Oppilas oppii
• tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä
tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan
• nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä
elämän erilaisia ilmiöitä
• ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kul-kua
• arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä
käsitteitä
• hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankin-nan ja elämysten lähteinä
• tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvavies-tinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen
mediassa
• tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta
• työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.

Keskeiset sisällöt

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä, kuval-lisen ajattelun syventäminen
• kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva
• kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa
• ohjattuja näyttely- tai museovierailuja, taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon kulttuu-ripalvelujen hyödyntämistä
• kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutki-mista sekä erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia
esteettisestä, eettisestä, ekologises-ta ja suunnittelun näkökulmasta
• arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista,
• suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista
• tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista, materiaa-lin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua

Media ja kuvaviestintä
• kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöl-listä analyysia
• valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta
• kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä
• graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita
• mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja
• elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas osaa
• ilmaista itseään kuvallisin keinoin
• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaa-leja ja työskentelytekniikoita
• valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita
• selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin
• tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen
• tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
• hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja
• erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia
• tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
• tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä
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• kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalis-ta kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua
• analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta
• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omas-sa työskentelyssään
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa
• pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteis-työhön muiden kanssa
• osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen
ja elämysten lähteinä.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5

Oppilas on saavuttanut kuvataiteessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi, mikäli hän pystyy osoittamaan jossain määrin kriteerien edellyttämää
osaamista.

Arviointi kuvataiteessa

Arviointi perustuu kuvallisiin tuotoksiin ja työskentelyprosessiin sekä oppiaineksen hallintaan seuraavilla osa-alueilla: kuvailmaisu ja kuvallinen
ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu, kuvaviestintä ja mediaosaaminen sekä
työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot.
Numeroarvostelu.

Vuosiluokat 5-6

Piirustus ja grafiikka
- lyijykynä-, hiili- ja tussipiirros
- kuvasommittelun perusteita: rytmi, muoto, tila ja viiva
- perspektiivi
- vaativampia grafiikan menetelmiä, esim. linopainanta
- tietotekniikan hyväksikäyttö mahdollisuuksien mukaan

Maalaus
- kuvan jäsentely ja sommittelu (asetelma, maisema)
- ohjataan käyttämään väriopista saatuja tietoja omassa ilmaisussa (esim. tunnelman luomi-nen)
- värien psykologiaa ja symboliikkaa

Muovailu ja rakentelu
- opettajan valinnan mukaan rakentelua eri materiaaleista (esim. pahvi, puu, savi, kivi, kipsi ja styrox)
- paikallisten kädentaitajien työhön tutustumista kuvin, kertoen, tekstein ja mahdollisten vie-railukäyntien avulla

Kuvantarkastelu ja arkkitehtuuri
- tutustutaan suomalaisiin taiteilijoihin ja heidän tuotantoonsa
- tarkastellaan oppilaan lähiympäristön rakennuksia

Kuvaviestintä
- kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, eri kuvakoot, kuvan ja tekstin yhdistäminen
- valokuvaus, videokuvaus
- television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriit-tistä tarkastelua ja tutkimista

Vuosiluokka 7

Kuvataiteen opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä
mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien
avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy.

Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuoro-vaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena
on, että opetuksessa oma työskente-ly, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmär-rystä kuvataiteen
prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppi-mista.

Tavoitteet

Oppilas oppii
-tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä
tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan
-nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä
elämän erilaisia ilmiöitä
-ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua
-arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä
käsitteitä
-hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä
-tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvavies-tinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen
mediassa
-tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta
-työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.

Keskeiset sisällöt

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Työvuoden aikana tavoitteena on, että oppilas saavuttaa päättöarviointitason, jossa hän edel-lisvuosina oppimansa lisäksi pystyy
-tietoiseen työn suunnitteluun
-monipuoliseen, persoonalliseen kuvailmaisuun
-pitkäjänteiseen prosessointiin
-tietoisesti valitsemaan työhön sopivan menetelmän
-sisällöllisesti, kuvailmaisultaan ja tekniikaltaan mielenkiintoisiin tuloksiin

Perustiedot ja -taidot:
-piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide, taide ympäristössä
-sommittelu: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva
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-kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa
-tarkoituksenmukaiset työskentelytaidot
-omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Tavoitteet:
Oppilas oppii
-valmiuksia ja taitoja taidekuvasta kertomiseen
-käyttämään taidekuvia oman työnsä lähtökohtana
-ymmärtämään modernin taiteen ja nykytaiteen ilmenemismuotoja oman työskentelynsä kaut-ta

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Tavoitteet:
Oppilas oppii tuntemaan
-Suomen rakennustaiteen ja muotoilun historiaa
-arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja perinteitä

Media ja kuvaviestintä
Tavoitteet:
Oppilas oppii
-arvioimaan mediaesitysten sisältöä ja rakennetta
-luovasti käyttämään mediakuvia ja mediateknologiaa oman ilmaisunsa avuksi

Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot
Tavoitteet:
Oppilas oppii
-portfoliomaista työskentelyä, tavoitteellisuutta, vastuullisuutta ja oman työn realistista arvi-ointia
-muilta saadun palautteen hyödyntämistä ja kritiikin sietokykyä
-yhteisöllisyyttä ja muiden huomioimista
-soveltamaan hankkimaansa tietoa omassa työssään
Perustaidot:
-suunnittelu ja luonnostelu lopputuotoksen rinnalla, oman työskentelyprosessin kuvaaminen ja itsearviointi
-opetuksen seuraaminen ja itsenäinen työskentely ohjeiden ja annetun aikataulun mukaan
-tietolähteiden käyttö työskentelyn tukena ja tiedon soveltaminen

Aihekokonaisuuksien toteuttaminen kuvataiteen opetuksessa:

Ihmisenä kasvaminen
Tavoitteet:
Oppilas oppii arvostamaan
-ja tuntemaan itseään sekä luottamaan itseensä
-toisia ja toimimaan yhteisössä
-ymmärtämään erilaisuutta
Sisältöesimerkkejä:
-oma kuvailmaisu, tunteet, ajatukset, yksilöllisyys
-anatomia, aistihavainnot, taidekokemukset
-onnistumisen elämykset
-muiden huomioiminen, yhteisöllisyys

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Tavoitteet:
Oppilas oppii arvostamaan
-omaa suomalaista ja eurooppalaista taustaansa
-vieraita kulttuureja
Sisältöesimerkkejä:
-taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
-suomalainen kulttuuriperintö ja länsimainen kulttuuritausta
-vieraiden kulttuurien tuntemus
-kuvakielen kansainvälisyys

Viestintä ja mediataito
Tavoitteet:
Oppilas oppii
-hallitsemaan ja arvioimaan median kuvatulvaa
Sisältöesimerkkejä:
-kuvaviestintä ja mediaosaaminen
-omien ajatusten ja tunteiden kuvailmaisu
-mediakriittisyys, faktan ja fiktion erottaminen

7.17 Käsityö

Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä
työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan
arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.

Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata
oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä,
ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden
kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen.

VUOSILUOKAT 1-4

Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 1−4 on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja -taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä,
vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja ja hän oppii
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perusvalmiuksia suunnitelmiensa toteuttamiseen. Häntä ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä erilaisia koneita
turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hänen pitkäjänteisyyttään ja ongelmanratkaisutaitojaan kehitetään sekä ryhmässä että itsenäisessä työssä.
Monipuolinen työskentely, taidon kehittyminen ja osaamisen kokemus antavat työniloa, ja oppilaassa syntyy myönteinen asenne työn tekemistä ja
opiskelua kohtaan. Opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä teknisestä työstä ja tekstiilityöstä.

TAVOITTEET
Oppilas
• oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä
• omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä sekä oppii huolehtimaan
oppimisympäristönsä viihtyisyydestä
• oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa
kehittyvät
• oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään
• oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
• oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
• oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
• tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä
• oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
• tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan
• oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä.

KESKEISET SISÄLLÖT
• keskeisiä tekstiili- ja teknisen työn materiaaleja, työvälineitä ja työtapoja
• työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät
• omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien tekniikoiden kokeilua ja harjoittelua, suunnitelmien erilaisia
kuvaustekniikoita sekä tuotteiden valmistamista
• kotipaikkakunnalle omaleimaisia, sekä vanhoja että moderneja käsityötuotteita, -välineitä, -materiaaleja ja työtapoja niihin liittyvine harrastuksineen
ja ammatteineen tulevaisuuden mahdollisuuksina sekä piirteitä lähiympäristössä mahdollisesti vaikuttavien muiden kulttuurien käsityöperinteestä
• oppilasta lähellä olevia, luonnossa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä ilmiöitä ja niiden teknologisia sovelluksia
• materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus ja korjaus sekä kierrätys ja uudelleen käyttö

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen
• työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen
• hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja
• työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä,
työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä
• ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita
• arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia
• suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön.

Sastamala

KÄSITYÖ

Aihekokonaisuuksien toteuttaminen käsityössä

Ihmisenä kasvaminen
Käsityön tekeminen ja käsityötaitojen kehittäminen vahvistavat oppilaan itsetuntoa. Myös oppilaan persoonallisuutta voidaan tukea käsityön avulla.
Oppilas oppii luottamaan omiin ongelmanratkaisutaitoihinsa. Kädentaitoja vaativat tehtävät kehittävät oppilaan ajattelutaitoja, luovuutta,
kärsivällisyyttä, keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. Käsityötehtävät määritellään niin, että jokainen oppilas voi tuntea onnistumisen elämyksiä.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Käsityössä tutustutaan sekä suomalaiseen että muiden kulttuurien käsityöperinteeseen ja ny-kypäivään. Käsitöiden avulla opitaan kohtaamaan ja
ymmärtämään erilaisia kulttuureja.

Viestintä- ja mediataito
Töiden suunnittelussa hyödynnetään erilaisia viestintä- ja mediatapoja. Opitaan etsimään tie-toa tietokoneen avulla. Korostetaan tiedon kriittistä
tarkastelua ja soveltavaa hyödyntämistä omiin projekteihin.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Voidaan tutustua paikalliseen käsityöyrittäjyyteen esimerkiksi vierailemalla jonkun käsityö-läisen työpajassa tai liikkeessä. Opitaan ymmärtämään
yritystoimintaa ja teollista tuotantoa.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Tutustutaan tuotteiden elinkaareen, kierrätykseen, korjaukseen, huoltamiseen ja hävittämi-seen. Opitaan omaksumaan kestävän kehityksen
edellyttämiä toimintatapoja käsityössä. Oppi-las valmistaa jonkin tuotteen kierrätysmateriaalista.

Turvallisuus
Oppilasta kasvatetaan huomioimaan turvallisuusnäkökohtia käsityössä ja teknologiassa. Oppi-las huomioi, sisäistää ja työskentelee opetettujen
työturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Ihminen ja teknologia
Tutustutaan perinteiseen ja nykyaikaiseen käsityöteknologiaan ja erilaisten laitteiden toimin-taperiaatteisiin. Opitaan tunnistamaan teknologian ja
tietotekniikan mahdollisuudet.

Vuosiluokat 1-2

Tavoitteet

Oppilas
- tutustuu monipuolisesti moniin materiaaleihin ja työvälineisiin
- harjoittelee tekniikoita, jotka harjaannuttavat hienomotorisia taitoja sekä silmän ja käden yhteistyötä
- opettelee oikeat työotteet työvälineiden käytössä ja työskentelyssä
- oppii arvostamaan omaa ja toisen työtä ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa
- opettelee työn suunnittelua
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Oppisisällöt

Askartelu
- paperiaskartelu
- luonnonmateriaalityöt
- kartonki- ja pahviaskartelu
- materiaalien uusiokäyttö

Tekstiilityö
Ompelu
- kaavan käyttö
- ompelun alkeet
- napin ompelu
Lankatyöt
- nyöri
- sormi- tai koukkuvirkkaus (kjs)
- rusetti
- tupsu
Kankaan koristelu
- etu- ja pykäpisto
- kankaan painanta
- pujottelu

Tekninen työ
- naulaaminen
- hiominen
- maalaaminen
- sahaaminen

Erikoistekniikat:
- mahdollisuuksien mukaan

Tavoitteet

Oppilas
- tutustuu erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja –menetelmiin
- omaksuu turvallisen työskentelyn, siisteyttä ja positiivisen asenteen
- oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin
- oppii arvostamaan sekä omaa että muiden työtä
- oppii käsityön perustekniikoita ja itsenäistä työskentelyä

Keskeiset sisällöt

- tuotteen suunnittelu (mm. muodot ja värit)
- materiaalitietous (mm. puu, levymateriaalit)
- liitostekniikat (mm. naula, ruuvi, liima)
- materiaalien järkevä käyttö
- TN-luokan säännöt, järjestys ja siisteys
- työtekniikat
• sahaus
• naulaus, ruuvaus ja liimaus
• hionta
• pintakäsittely (vesiohenteinen pintakäsittelyaine)

Arviointi

Arviointia annetaan jatkuvasti työtilanteissa. Oppilasta ohjataan oman työn arvioinnissa. Ar-vioinnissa huomioidaan oppilaan ahkeruus, taito,
tarkkuus, ongelmanratkaisukyky, suunni-telmallisuus, käytös, huolellisuus sekä työtiloista huolehtiminen.

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta

Oppilas
- työskentelee ohjattuna tarkoituksen mukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen
- ottaa huomioon työturvallisuuden
- tunnistaa käytettyjä perusmateriaaleja
- työskentelee pitkäjänteisesti ja tuntee vastuuta työvälineistä ja työtilan järjestyksestä
- osaa arvioida ja arvostaa omaa ja muiden työskentelyä

Vuosiluokat 3-4

Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa mm. siten että hänen itsetun-tonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja
tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntun-tonsa työstä ja materiaalien käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalien laatua ja
suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.

Olennaista käsityössä on tuotteen suunnittelu, työprosessin ideointi ja tuotteen valmistus. Op-pilasta opetetaan sommittelemaan tuotteen muodot ja
värit yhtenäiseksi, eettiseksi kokonai-suudeksi. Suunnittelussa huomioidaan tuotteen materiaali, sen luova sekä tarkoituksenmukai-nen käyttö.
Työskentelyn aikana oppilasta ohjataan työohjeiden itsenäiseen tulkintaan ja työ-järjestyksen tekemiseen.

Käsityössä pyritään mahdollisimman paljon yhdistämään esiintyviä ongelmia ja sovellutuksia muihin oppiaineisiin. Työn tekemisen lisäksi opiskellaan
joka vaiheessa tapahtuvaa suunni-telmien sekä tuotosten kuvaus- ja raportointi- ja dokumentointitekniikoita. Eri töissä tai aihe-piireissä tutustutaan
suomalaiseen kulttuuriin, perinteeseen ja otetaan vaikutuksia muista kult-tuureista. Opetus liitetään ympäröivään maailmaan tutustumalla
paikkakunnan käsityöyrittä-jiin ja tuotantoelämään. Tehtyyn työhön liittyy sen itsearviointi, yhteinen ja opettajan tekemä arviointi.

Opetuksen järjestäminen

Vuosiluokilla 3 ja 4 käsityön opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä teknisestä työstä ja tekstiilityöstä.
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Kaikille luokka-asteille yhteiset käsityön tavoitteet:

Oppilas
- oppii vastuullista ja myönteistä suhtautumista työntekoon ja oppii tekemään yhteistyötä muiden kanssa
- oppii oma-aloitteisuutta työssään ja kykenee pitkäjänteiseen työhön
- oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä
- oppii tarkastelemaan kriittisesti työn eri vaiheita ja sen huolellista suorittamista
- omaksuu työturvallisuuteen liittyviä perusasioita ja huolehtii työvälineistä ja –ympäristöstä sekä käyttää työvälineitä oikein ja turvallisesti
- osallistuu työnsä suunnitteluun ikäkautensa, edellytystensä ja taipumustensa mukaan, asetet-tujen tavoitteiden suunnassa
- oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin

Tekstiilikäsityö vuosiluokka 3

Opetuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt

Koneompelu
Oppilas
- tuntee ompelukoneen osat ja toiminnan pääpiirteissään.
- osaa langoittaa erilaisia ompelukoneita ja puolata niillä
- osaa ommella suora- ja siksakommella sekä erilaisia konekohtaisia koristeompeleita.
- osaa käyttää yksinkertaista kaavaa.
- tuntee käsitteet ja osaa ommella huolittelun, sauman sekä 1- ja 2-taitteisen päärmeen.
- osaa käyttää nuppineuloja oikein.
- hallitsee ompelukoneen esille oton ja pois panon.
- osaa silittää kankaan.

Arviointi

Arviointikriteerit arvosanalle viisi

Oppilas
- ei tee annettuja tehtäviä tai on usein poissa tunneilta.
- ei kykene itse etsimään tietoa.
- työskentelee vain opettajan kehotuksesta.
- häiritsee opetusta ja muiden työrauhaa.
- työskentelee muiden kanssa vain vaadittaessa.
- ei ole kiinnostunut työnsä suunnittelusta.
- ei osaa yhtään suunnitella työn valmistamista.
- tekee työnsä huolimattomasti tai työ jää valmistumatta sille varatussa ajassa.
- ei osaa arvioida omaa työtään.
- ei ymmärrä mitä hyötyä arvioinnista on.

Arviointikriteerit arvosanalle kahdeksan

Oppilas
- käy tunneilla säännöllisesti ja tekee annetut tehtävät mielellään.
- osaa etsiä tietoa ja käyttää sitä sekä yleensä muistaa aiemmin oppimansa asiat.
- yrittää ratkaista ongelmat ensin itse.
- auttaa muita oppilaita.
- hoitaa omat tehtävänsä ryhmässä.
- pitää suunnittelua tärkeänä ja suunnittelee työhönsä jonkin oman jutun.
- pystyy itse pohtimaan työn valmistamiseen liittyviä seikkoja.
- valmistaa siistin ja käyttökelpoisen työn.
- arvioi omaa työskentelyään ja työtään tietääkseen, missä on onnistunut ja missä voi vielä parantaa.
- kestää kritiikkiä ja pyrkii oppimaan kokemuksista.

Tekstiilikäsityö vuosiluokka 4

Opetuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt

Koneompelu:
Oppilas
- vahvistaa 3. luokalla oppimiaan taitoja ja taitoja.
- oppii kankaan koristelua päällikeompelua käyttäen.
- tuntee käsitteet huolittelusiksak ja päällikeompelusiksak ja osaa käyttää niitä.

Käsin kirjonta
Oppilas
- tutustuu erilaisiin kirjontapistoihin ja harjoittelee tekemään niitä (esim. pykä-, varsi-, laaka-, ketju-, aita-, kuusi-, tipla-, side- ja tikkipisto sekä
ristipisto).
- suunnittelee oman kirjontatyön opettajan ohjeiden mukaan ja käyttää työhönsä parhaiten soveltuvia kirjontapistoja.

Neulonta
- Oppilas tutustuu kokeillen neulonnan perusasioihin; silmukoiden luomiseen, oikean silmu-kan neulomiseen ja silmukoiden päättelyyn.

Arviointi

Arviointikriteerit arvosanalle viisi

Oppilas
- ei tee annettuja tehtäviä tai on usein poissa tunneilta.
- ei kykene itse etsimään tietoa.
- työskentelee vain opettajan kehotuksesta.
- häiritsee opetusta ja muiden työrauhaa.
- työskentelee muiden kanssa vain vaadittaessa.
- ei ole kiinnostunut työnsä suunnittelusta.
- ei osaa yhtään suunnitella työn valmistamista.
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- tekee työnsä huolimattomasti tai työ jää valmistumatta sille varatussa ajassa.
- ei osaa arvioida omaa työtään.
- ei ymmärrä mitä hyötyä arvioinnista on.

Arviointikriteerit arvosanalle kahdeksan

Oppilas
- käy tunneilla säännöllisesti ja tekee annetut tehtävät mielellään.
- osaa etsiä tietoa ja käyttää sitä sekä yleensä muistaa aiemmin oppimansa asiat.
- yrittää ratkaista ongelmat ensin itse.
- auttaa muita oppilaita.
- hoitaa omat tehtävänsä ryhmässä.
- pitää suunnittelua tärkeänä ja suunnittelee työhönsä jonkin oman jutun.
- pystyy itse pohtimaan työn valmistamiseen liittyviä seikkoja.
- valmistaa siistin ja käyttökelpoisen työn.
- arvioi omaa työskentelyään ja työtään tietääkseen, missä on onnistunut ja missä voi vielä parantaa.
- kestää kritiikkiä ja pyrkii oppimaan kokemuksista.

Tekninen työ vuosiluokat 3-4

Tavoitteet

Oppilas
- oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työväli-neitä ja menetelmiä
- omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden käyttöä sekä huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä ja
siisteydestä
- oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa
- oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään
- oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
- oppii, että tuotteilla on elinkaari ja käyttöfunktio
- oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä.

Keskeiset sisällöt

- keskeisiä teknisen työn materiaaleja, työvälineitä ja työtapoja
- levymateriaaleja (puu), pyörötappi- tai ruuviliitos, vesiliukoiset pintakäsittelyaineet, käsi-höylä, viivoitin, käsipora, taltta, viila, selkä-, kaari-, ja
lehtisaha, suorakulma
- työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät
- omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien tek-niikoiden kokeilua ja harjoittelua
- suunnitelmien erilaisia kuvaustekniikoita sekä tuotteiden valmistamista

Arviointi

Arviointia annetaan jatkuvasti työtilanteissa. Oppilasta ohjataan oman työn arvioinnissa. Ar-vioinnissa huomioidaan oppilaan ahkeruus, taito,
tarkkuus, ongelmanratkaisukyky, suunni-telmallisuus, käytös, huolellisuus sekä työtiloista huolehtiminen.

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä

Oppilas
- osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen
- työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuu-den huomioon ottaen sekä hallitsee käsityön
perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja
- työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityön-tekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä,
työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä
- ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita
- arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia
- suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön.

Kuvaus heikolle arvosanalle 4. luokan päättyessä

Oppilas
- osallistuu tunnin kulkuun, mutta on passiivinen
- on paljon pois tunneilta ja/tai myöhästyy usein
- suoriutuu huonosti tuntitehtävistään ja tuotokset ovat keskeneräisiä
- valmistaa heikkotasoisia töitä

VUOSILUOKAT 5-9

Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5−9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä
itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan
suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään
toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ-, tuotanto- ja kulttuurielämän edustajien kanssa. Opetus käsittää
kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus painottua
käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön.

TAVOITTEET
Vuosiluokkien 1−4 tavoitteita käsitellään syvällisemmin, ja lisäksi
oppilas
• oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös
eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
• perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman
identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnittelutyöhönsä
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• perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa
työtehtävissä ja harrastuksissa
• oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja
yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä
• oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa
• oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja.

KESKEISET SISÄLLÖT

Käsityön yleiset sisällöt
• tuote- ja prosessi-ideointi
• muodot, sommittelu ja värit
• materiaali- ja kuluttajatietous
• tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö
• erilaiset työjärjestykset ja työohjeet
• käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, muun muassa kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan
• erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita
• tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista
• oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen
• oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhteiseen tarkasteluun
Teknisen työn sisällöt

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
• tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa
• erilaisten materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri tekniikoin
• rakennettu ympäristö ja erilaiset tuotteet sekä niiden sisältämä symbolinen merkitys eli viesti
• erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita, teknologisia käsitteitä ja järjestelmiä sekä niiden sovelluksia

Valmistaminen
• teknisessä työssä tarvittavat käsityövälineet ja koneet sekä niiden taitava ja turvallinen käyttö
• teknisen työn eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden luova valinta, yhdistäminen ja työstäminen
• monipuolista laiterakentelua
• kodin ja vapaa-ajan välineiden huolto, kunnostus ja kierrätys

Tekstiilityön sisällöt

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
• tekstiili- ja muotihistoriaa soveltuvin osin kodin tekstiilejä ja vaatetusta koskevien aihepiirien yhteydessä
• sisustustekstiilien, vaatteiden ja tekstiilitaiteen symbolinen merkitys eli viesti
• tietoteknisiä sovelluksia ja uusi teknologia suunnittelun apuvälineinä
• tekstiilituotteiden kolmiulotteisen muodon konstruointi, esimerkiksi kaavoituksen perusteita
• tekstiilimateriaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri tekniikoin

Valmistaminen
• tekstiilityön perinteisiä ja moderneja työvälineitä ja koneita, niiden oikea valinta käyttökohteeseen, toimintaperiaatteet, turvallinen käyttö sekä huolto
• tekstiilityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen luovasti
• tekstiilituotteiden hoito ja huolto sekä kierrätys

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas
• havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä
oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
• ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
• dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea
on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa
• osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen
muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.

Valmistaminen
Oppilas
• työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
• hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen
• osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä
• osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia
• osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.

Itsearviointi ja prosessin pohdinta
Oppilas
• kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan
• havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa
• osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti
• arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein
• ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia
• muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.

Sastamala

KÄSITYÖ

Vuosiluokat 5-9

Opetuksen järjestäminen

Vuosiluokilla 3 ja 4 käsityön opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä teknisestä työstä ja tekstiilityöstä.
Perusopetuksen 5 – 6 luokkien oppilas on valinnut painotuksen kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekstiilityöhön tai tekniseen työ-hön.
Tämän valinnan mukaan hän työskentelee pääasiallisesti joko tekstiilityössä tai teknises-sä työssä. Opetukseen tulee sisällyttää myös sen osa-
alueen sisältöjä, jota oppilas ei painota. Tämä tapahtuu siten, että oppilaalle järjestetään toisen osa-alueen sisältöjä yhteensä yhden lukukauden
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verran 5. ja 6. luokan aikana. 7. luokalla toisen käsityömuodon sisältöjä oppilaalla tulee olla vähintään yhden kurssin verran. Tämä voidaan toteuttaa
esimerkiksi yhteisprojek-tein tai ns. vaihtokurssein. Projektien tai kurssien aikana oppilaan tulee voida toteuttaa tavoit-teiden mukaisia
kokonaisprosesseja. Kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla käsityö on valinnainen oppiaine.

Kaikille luokka-asteille yhteiset käsityön tavoitteet

Oppilas
- oppii vastuullista ja myönteistä suhtautumista työntekoon ja oppii tekemään yhteistyötä muiden kanssa
- oppii oma-aloitteisuutta työssään ja kykenee pitkäjänteiseen työhön
- oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä
- oppii tarkastelemaan kriittisesti työn eri vaiheita ja sen huolellista suorittamista
- omaksuu työturvallisuuteen liittyviä perusasioita ja huolehtii työvälineistä ja –ympäristöstä sekä käyttää työvälineitä oikein ja turvallisesti
- osallistuu työnsä suunnitteluun ikäkautensa, edellytystensä ja taipumustensa mukaan, asetet-tujen tavoitteiden suunnassa
- oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin

Tekstiilikäsityö vuosiluokat 5-6

Opetuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt

Koneompelu
Oppilas
- vahvistaa aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja.
- osallistuu yksinkertaisiin huoltotoimenpiteisiin kuten neulan tai lampun vaihtoon.
- valmistaa ompelutyön, jossa käytetään kaavaa ja harjoitellaan seuraamaan yksinkertaista ompelujärjestystä.
- opettelee materiaalitietoutta puuvillasta.

Neulonta
Oppilas
- osaa luoda silmukat, neuloa edestakaisneuletta sekä päätellä silmukat.
- harjoittelee nurjan silmukan neulomista.
- tutustuu neulemerkkeihin ja –lyhenteisiin.
- opettelee materiaalitietoutta villasta.

Virkkaus
Oppilas
- osaa virkata ketjusilmukan, kiinteän silmukan ja pylvään.
- tutustuu virkkausmerkkeihin ja –lyhenteisiin.

Kankaankudonta tai muu vapaavalintainen työ koulun mahdollisuuksien mukaan.

Arviointi

Arviointikriteerit arvosanalle viisi

Oppilas
- ei tee annettuja tehtäviä tai on usein poissa tunneilta.
- ei kykene itse etsimään tietoa.
- työskentelee vain opettajan kehotuksesta.
- häiritsee opetusta ja muiden työrauhaa.
- työskentelee muiden kanssa vain vaadittaessa.
- ei ole kiinnostunut työnsä suunnittelusta.
- ei osaa yhtään suunnitella työn valmistamista.
- tekee työnsä huolimattomasti tai työ jää valmistumatta sille varatussa ajassa.
- ei osaa arvioida omaa työtään.
- ei ymmärrä mitä hyötyä arvioinnista on.

Arviointikriteerit arvosanalle kahdeksan

Oppilas
- käy tunneilla säännöllisesti ja tekee annetut tehtävät mielellään.
- osaa etsiä tietoa ja käyttää sitä sekä yleensä muistaa aiemmin oppimansa asiat.
- yrittää ratkaista ongelmat ensin itse.
- auttaa muita oppilaita.
- hoitaa omat tehtävänsä ryhmässä.
- pitää suunnittelua tärkeänä ja suunnittelee työhönsä jonkin oman jutun.
- pystyy itse pohtimaan työn valmistamiseen liittyviä seikkoja.
- valmistaa siistin ja käyttökelpoisen työn.
- arvioi omaa työskentelyään ja työtään tietääkseen, missä on onnistunut ja missä voi vielä parantaa.
- kestää kritiikkiä ja pyrkii oppimaan kokemuksista.

Tekstiilityö vuosiluokka 7

Tavoitteet

Oppilas
- oppii arvostamaan omaa ja toisten tekemää työtä
- oppii toimimaan yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apuna erilaisia tietolähteitä
- kertaa ja vahvistaa aiemmin opittuja taitojaan
- oppii itsenäistä työskentelyä, kehittää ongelmanratkaisutaitojaan sekä omaksuu luovan ot-teen työtekoon
- harjaantuu käsityöhön liittyvien välineiden ja materiaalien käytössä
- ottaa vastuun omista ja yhteisistä työvälineistä ja tilojen siisteydestä
- laajentaa tietouttaan kierrätyksestä
- harjaantuu arvioimaan työskentelyprosessiaan ja valmista tuotetta ja oppii ottamaan vastaan palautetta

Sisällöt

Ompelu
Oppilas
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- suunnittelee ja valmistaa alaosan ja/tai yläosan vaatteen muodin ja aiemmin opittujen taito-jen pohjalta
- kertaa ompelun ja vaatetuksen perusasiat
- oppii käyttämään ompelukonetta ja saumuria
- tutustuu materiaalien hoitoon ja huoltoon
- voi valmistaa lisäksi pieniä ompelutöitä asusteiden, sisustustekstiilien, vaatehuollon ja kier-rätyksen alueelta

Lankatyöt
Oppilas
- suunnittelee ja valmistaa neule- tai virkkaustyön
- syventää tietojaan ja taitojaan neulonnassa ja virkkauksessa
- tutustuu villan ominaisuuksiin ja hoitoon
- voi lisäksi tutustua kankaankudontaan, koneneulontaan ja erilaisiin huovutustapoihin

Kankaan ja tuotteen koristelu ja kuviointi
Oppilas
- tutustuu johonkin värjäys- tai painantamenetelmään ja valmistaa koristelemastaan kankaasta tuotteen
- voi tutustua käsin ja koneella kirjontaan
- voi lisäksi tutustua erikoistekniikoihin, esim. helmityöt, tilkkutyöt, erilaiset tuunaukset ja kierrätystyöt

Arviointi
Arviointi pohjautuu koko työskentelyprosessiin ja valmiin työn tarkasteluun. Arvioinnin tulee olla rohkaisevaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu
opetussuunnitelman perusteissa esitettyyn hyvän osaamisen kuvaukseen.

Arviointikriteerit arvosanalle viisi

Oppilas
- ei tee annettuja tehtäviä tai on usein poissa tunneilta.
- ei kykene itse etsimään tietoa.
- työskentelee vain opettajan kehotuksesta.
- häiritsee opetusta ja muiden työrauhaa.
- työskentelee muiden kanssa vain vaadittaessa.
- ei ole kiinnostunut työnsä suunnittelusta.
- ei osaa yhtään suunnitella työn valmistamista.
- tekee työnsä huolimattomasti tai työ jää valmistumatta sille varatussa ajassa.
- ei osaa arvioida omaa työtään.
- ei ymmärrä mitä hyötyä arvioinnista on.

Arviointikriteerit arvosanalle kahdeksan

Oppilas
- käy tunneilla säännöllisesti ja tekee annetut tehtävät mielellään.
- osaa etsiä tietoa ja käyttää sitä sekä yleensä muistaa aiemmin oppimansa asiat.
- yrittää ratkaista ongelmat ensin itse.
- auttaa muita oppilaita.
- hoitaa omat tehtävänsä ryhmässä.
- pitää suunnittelua tärkeänä ja suunnittelee työhönsä jonkin oman jutun.
- pystyy itse pohtimaan työn valmistamiseen liittyviä seikkoja.
- valmistaa siistin ja käyttökelpoisen työn.
- arvioi omaa työskentelyään ja työtään tietääkseen, missä on onnistunut ja missä voi vielä parantaa.
- kestää kritiikkiä ja pyrkii oppimaan kokemuksista.

Tekninen työ vuosiluokat 5-6

Tavoitteet

Edellisten vuosiluokkien (1.–4.) tavoitteita käsitellään syvällisemmin, lisäksi oppilas
- oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
- oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin

Keskeiset sisällöt

- 1.–4. luokan tietoja ja taitoja laajennetaan
- uusina mahdollisina materiaaleina metalli ja muovi
• taivutus, muotoilu
• pintakäsittely
- materiaalitietous (mm. puu, metalli, muovi)
- erilaisia puuliitoksia (esim. pyörötappi-, lovi-, jiiri- ja kynteliitos)
- materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus ja korjaus sekä kierrätys ja uudelleen käyttö

Arviointi

Arviointia annetaan jatkuvasti työtilanteissa. Oppilasta ohjataan oman työn arvioinnissa. Ar-vioinnissa huomioidaan oppilaan ahkeruus, taito,
tarkkuus, ongelmanratkaisukyky, suunni-telmallisuus, käytös, huolellisuus sekä työtiloista huolehtiminen.

Arviointikriteerit arvosanalle viisi

Oppilas
- ei tee annettuja tehtäviä tai on usein poissa tunneilta.
- ei kykene itse etsimään tietoa.
- työskentelee vasta opettajan kehotuksesta.
- häiritsee opetusta ja muiden työrauhaa.
- työskentelee muiden kanssa vain vaadittaessa.
- ei ole kiinnostunut työnsä suunnittelusta.
- ei osaa suunnitella työn valmistamista.
- tekee työnsä huolimattomasti tai työ jää valmistumatta sille varatussa ajassa.
- ei osaa arvioida omaa työtään.
- ei ymmärrä mitä hyötyä arvioinnista on.

Page 181 of 211Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

18.10.2017http://opspro.peda.net/sastamala/viewerprint.php3?DB=sastamalapops2011&printmod...



Arviointikriteerit arvosanalle kahdeksan

Oppilas
- käy tunneilla säännöllisesti ja tekee annetut tehtävät mielellään.
- osaa etsiä tietoa ja käyttää sitä sekä muistaa aiemmin oppimansa asiat.
- yrittää ratkaista ongelmat ensin itse.
- auttaa muita oppilaita.
- hoitaa omat tehtävänsä ryhmässä.
- pitää suunnittelua tärkeänä ja suunnittelee työhönsä jonkin oman jutun.
- pystyy itse pohtimaan työn valmistamiseen liittyviä seikkoja.
- valmistaa siistin ja käyttökelpoisen työn.
- arvioi omaa työskentelyään ja työtään tietääkseen, missä on onnistunut ja missä voi vielä parantaa.
- kestää kritiikkiä ja pyrkii oppimaan kokemuksista.
- tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyvyydestä.

Tekninen työ vuosiluokka 7 (puu/metalli)

Tavoitteet

Tavoitteena on, että oppilaat oppivat positiivisen asenteen työsuojeluun, oppivat turvallista työvälineiden ja koneiden käyttöä sekä ottamaan
huomioon myös oppilastovereiden turvalli-suuden. Opitaan perustekniikoita käsityövälineiden sekä koneiden käytössä. Opitaan tuote-suunnittelua,
jossa huomiota kiinnitetään lähinnä tuotteen mittoihin, muotoihin, kokoamiseen ja pintakäsittelyyn. Opitaan suhtautumaan positiivisesti omaan ja
oppilastovereiden työsken-telyyn. Opitaan arvioimaan lopputulosta oman oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

- tuotesuunnittelun alkeet
- teknisen piirustuksen alkeet
- materiaalitietous (puu, metalli)
- tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö (sopivan materiaalin valinta ja materiaalin määrän laskeminen)
- erilaiset työjärjestykset ja työohjeet
- liitostekniikat (puu, metalli)
- pintakäsittelytekniikat (puu, metalli)
- käsityövälineiden ja koneiden turvallinen ja taitava käyttö

Arviointi

Arviointia annetaan jatkuvasti työtilanteissa. Oppilasta ohjataan oman työn arvioinnissa. Ar-vioinnissa huomioidaan oppilaan ahkeruus, taito,
tarkkuus, ongelmanratkaisukyky, suunni-telmallisuus, käytös, huolellisuus sekä työtiloista huolehtiminen (siivous).

Arviointikriteerit arvosanalle viisi

Oppilas
- ei tee annettuja tehtäviä tai on usein poissa tunneilta.
- ei kykene itse etsimään tietoa.
- työskentelee vasta opettajan kehotuksesta.
- häiritsee opetusta ja muiden työrauhaa.
- työskentelee muiden kanssa vain vaadittaessa.
- ei ole kiinnostunut työnsä suunnittelusta.
- ei osaa suunnitella työn valmistamista.
- tekee työnsä huolimattomasti tai työ jää valmistumatta sille varatussa ajassa.
- ei osaa arvioida omaa työtään.
- ei ymmärrä mitä hyötyä arvioinnista on.

Arviointikriteerit arvosanalle kahdeksan

Oppilas
- käy tunneilla säännöllisesti ja tekee annetut tehtävät mielellään.
- työskentelee huolellisesti turvallisuusohjeita noudattaen.
- hallitsee perustekniikat opetetuista työvälineistä ja koneista.
- osaa etsiä tietoa ja käyttää sitä sekä muistaa aiemmin oppimansa asiat.
- yrittää ratkaista ongelmat ensin itse.
- auttaa muita oppilaita.
- työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.
- pitää suunnittelua tärkeänä ja suunnittelee työhönsä jonkin oman jutun.
- pystyy itse pohtimaan työn valmistamiseen liittyviä seikkoja.
- valmistaa siistin ja käyttökelpoisen työn.
- arvioi omaa työskentelyään ja työtään tietääkseen, missä on onnistunut ja missä voi vielä parantaa.
- kestää kritiikkiä ja pyrkii oppimaan kokemuksista.
- tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyvyydestä.

7.18 Liikunta

Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä
ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys.

Liikunnanopetus tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa.

Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten
kehittymismahdollisuuksien huomioon ottamista. Liikunta ja oppimiskokemukset vahvistavat oppilaan itsensä tuntemista ja ohjaavat
suvaitsevaisuuteen.
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Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta. Liikunnanopetuksen yhteydessä on korostettava
turvallista liikennekäyttäytymistä. Liikunnanopetus pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen.

Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet, lähiympäristön ja koulun tarjoamat
mahdollisuudet sekä oppilaan erityistarpeet ja terveydentila.

VUOSILUOKAT 1-4

Vuosiluokkien 1−4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan
leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä ja se etenee motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Liikunnan opetuksen lähtökohta on oppilaiden
aktiivisuus, ja opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.

TAVOITTEET
Oppilas
• oppii monipuolisesti motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä harrastaa liikuntaa
• oppii hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntatapoja sekä perusuimataidon
• harjaantuu sekä itsenäisen työskentelyn taidoissaan että yhteistyötaidoissaan ilman keskinäisen kilpailun korostumista
• oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä.

KESKEISET SISÄLLÖT
• juoksua, hyppyjä, heittoja sekä niiden soveltamista liikuntamuotoihin
• voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
• musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tansseja
• leikki-, viite-, pienpelejä ja eri palloilulajeja
• luontoliikuntaa
• talviliikuntaa
• veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia
• liikunnallisia leikkejä

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa
• osaa juosta, hypätä ja heittää
• osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä
• osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan
• osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä
• osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen
• osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen
• pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti
• pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä
• toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa
• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan
• toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen.

Sastamala

LIIKUNTA

Opetussuunnitelman perusteet

Liikunnanopetuksen päämääränä on antaa oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen
elämäntapa. Tämä edellyttää yksilöllis-ten kehitysmahdollisuuksien huomioon ottamista osana ryhmäopetusta.

Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata
oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan fyysis-motorinen kehitys. Liikunta on
toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppi-misen kautta kohti omaehtoista harrastuneisuutta.

Liikunnan opetuksessa korostetaan vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta. Opetuksessa ohjataan myös tutustumaan kansalliseen ja
kansainväliseen liikuntakulttuuriin. Liikunnan opetuksen yhtenä tehtävänä on myös opastaa käyttäytymään turvallisesti liikenteessä.

Opetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet.

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen
• Oikeudenmukaisuus ja sääntöjen noudattaminen, tasa-arvo, toisten huomioon ottaminen; oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä sekä
tunteiden tunnistaminen ja käsittely. Fair play.
• Itsetunnon ja positiivisen fyysisen minäkuvan rakentaminen myönteisten liikuntakokemus-ten avulla.
• Terveyden edistäminen liikunnan avulla

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
• Perinneleikit ja -lajit, suomalaisuus/kansainvälisyys.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
• Yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön (liikuntavälineet ja -paikat) tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista.

Turvallisuus ja liikenne
• Terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja.
• Vastuullinen, turvallinen ja suvaitsevainen liikennekäyttäytyminen.

Liikunnanopetuksen sisällöt vuosiluokilla 3-4

Tässä esitettyjen oppisisältöjen ei ole tarkoitus kahlita opettajaa noudattamaan ao. sisältöjä orjallisesti, vaan toimia eräänlaisena työkalupakkina
oppituntien sisältöjä ja taitojen opetta-mista suunniteltaessa. Tärkeintä ei ole yksittäisen lajitaidon hallitseminen, vaan liikunnallis-ten edellytysten
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kehittyminen.

Perusliikunta ja yleisurheilu
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• koordinaation, kestävyyden, nopeuden ja jalkojen ponnistusvoiman kehittäminen
• juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen perustaitojen kehittäminen

Juokseminen
Juoksua monin eri tavoin esim. nopeutta, suuntaa ja juoksemisen rataa vaihdellen, ylä- ja ala-mäkeä, portaita ylös, juoksuleikkejä.
Kestävyysjuoksua leikinomaisin harjoittein, esim. verryttelyissä ja vauhdintarkkailujuoksuis-sa.
Pystylähtö, lähetyskomennot.
Aitajuoksun askelrytmin kehittelyä.
Viestiharjoitteita, esim. jatkuva viesti viestijuoksun toteutusmuotona.

Hyppääminen
Hyppäämistä monella eri tavalla
• tasaponnistuksella
• vuoroponnistuksella
• yhden jalan loikin
• vauhditta, lyhyellä, pitkällä, suorarataisella, kaarevarataisella vauhdilla
• pitkälle
• korkealle
• tasaponnistaen takaperin
• kierteisellä ilmalennolla
• vauhdittoman pituushypyn ja kolmiloikan harjoittelua

Pituushyppy
Vauhdin ja ponnistuksen yhdistäminen lyhyellä vauhdilla. Jalkojen kurkotus alastulossa.

Korkeushyppy
Flopin alkeita
• kaareva juoksuvauhti
• ponnistusjalan määrittely
• ulkojalan ponnistus ja vauhdinoton puolen valinta ulkojalan mukaan
• ”mätkäytyksiä” selälleen alastulopatjalle
• kuminauharima suositeltava

Heittäminen
Yliolanheitto pesäpallolla ilman vauhtia.
Pituus- sekä tarkkuusheittoja.
Turbokeihään heittoja.

Suunnistus ja retkeily
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• havainnointi-, harkinta- ja päättelytaidon kehittäminen
• maastossa liikkumisen perustaitojen opettaminen

Suunnistus
Suunnistus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden eri oppiaineiden integrointiin, esim. rastiteh-tävien avulla voidaan kerrata muiden oppiaineiden
sisältöjä.
Kartanlukutaidon harjaantuminen:
Valokuvasuunnistus.
Karttamerkkejä koulun lähikartan mukaan.
Kartan suuntaaminen maaston mukaan.
Pääilmansuunnat.
Yksinkertaisia reitinvalintaharjoituksia sekä teoriassa isolla esimerkkikartalla että maastossa omalla kartalla.
Peukalokartanlukuharjoituksia esim. karttaretkellä.
Matkan arviointi: Maastossa kuljetun matkan pituuden ylimalkainen hahmottaminen.
Retkeily

Vuosiluokat 3-6

Luontopolku integroiden luokka-asteen muihin oppisisältöihin.
Hiihto-, patikka- tai polkupyöräretki oppituntien puitteissa tai koulun yhteisinä tapahtumapäi-vinä.

Retken yhteydessä mahdollisesti käsiteltäviä aihepiirejä:
• varustautuminen retkelle eri vuodenaikoina
• käyttäytyminen liikenteessä ja luonnossa
• jokamiehen oikeudet
• tulentekotaidot ja turvallinen tulenpito
• kartanlukutaidon ja kompassin hyödyntäminen maastossa
• toimenpiteet eksyksissä oltaessa
• ensiavun perustaitoja

Suunnistuksen ja retkeilyn opetuksessa huomioitavia opetuksellisia seikkoja, kun tavoitteena on oppilaiden edistyminen sosiaalisissa taidoissa:

Tehdään itsenäistä päätöksentekoa ja omatoimisuutta kehittävien yksilötehtävien lisäksi pari- ja ryhmätehtäviä, joissa kokonaissuoritus, esim. 10
rastin löytäminen muodostuu ryhmän jä-senten henkilökohtaisten panosten summana.

Ryhmätehtävissä nopein tai taitavin suunnistaja käy kauimmalla ja vaikeimmalla ja suunnis-tustaidoiltaan heikommat oppilaat helpommilla rasteilla.

Pariharjoituksissa nopeampi juoksija ei jätä heikompaa, osaavampi oppilas neuvoo toveriaan. Tehdään vuorotyötä, jossa toinen huolehtii vuorollaan
kartanluvusta ja toinen mukana olevista välineistä.

Retkillä voidaan käyttää turvaparijärjestelyä, jolloin oppilas pitää näköetäisyyden pariinsa ja huolehtii taitonsa mukaan tämän turvallisuudesta sekä
ilmoittaa opettajalle välittömästi, jos apua tarvitaan.

Oppilaat huolehtivat pareittain tai pienryhmissä retkeen liittyvistä vastuualueista, jolloin jo-kainen on osaltaan luomassa retken kokonaisuutta ja
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mahdollistamassa sen onnistumista.

Oppilaat huolehtivat yhteisvastuullisesti retkellä mukanaolevista, kaikkien yhteisessä käytössä olevista, kuten nuotiontekoon, ruuanlaittoon ja
majoittumiseen liittyvistä välineistä.

Palloilu
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• yhteistoiminnan ja reilun pelin ajattelun kehittäminen (ks. liikunnan sos.eettiset tavoitteet)
• havaintomotoristen taitojen kehittäminen
• koordinaation sekä kestävyyden ja ketteryyden kehittäminen
• eri pallopelien laji- ja pelitaitojen sekä peliajatuksen opettaminen

Jalkapallo
Jalkapallon lajitaitojen alkeisiin perehtyminen.
Pallon hallinta jaloin, kuljettaminen vaihtelevia ratoja pitkin.
Sisäsyrjäsyöttö.
Pallon haltuunotto jaloin.
Taitojen soveltaminen peliin.
Jalkapallon peliajatukseen tutustuminen.
Peliä pienin joukkuein sääntöjä soveltaen:maalipotku, vapaapotku, kulmapotku, sivurajaheit-to.
Yksinkertaisia taktisia ajatuksia: ”Liiku paikkaan, mihin sinulle voidaan syöttää.”

Pesäpallo
Pesäpallon lajitaitojen alkeisiin perehtyminen.
Yliolanheitto.
Vierivän pallon kiinniotto.
Pomppupallon kiinniotto.
Kiinniotto ilmasta.
Pystynäpäys (tavoitteena osumavarmuus).
Peruslyönti.
Pesäpallon pelitaitojen oppiminen lyhyellä ja leveällä kentällä.
Pallon seuraaminen sisä- ja ulkopelaajana.
Tilanteiden havainnointi ja mieleenpainaminen, joiden perusteella pyrkimys nopeisiin ratkai-suihin.
Ulkopelaajien koko kentän kattava sijoittuminen.
Toiminta sisäpelaajana: vaihtolyönti, eteneminen hyvästä lyönnistä.
Toiminta ulkopelaajana: pesälle polttaminen, kiinniottojen varmistaminen.
Pelimuotoina erilaiset pesäpallon sovellukset ryhmän taitotason ja koon mukaan. Vuoroparin vaihto, kun kaikki ovat lyöneet+2 paloa. Harhaheitolla
eteneminen on rajoitettua.

Koripallo
Koripallon lajitaitojen alkeisiin perehtyminen.
Pallon käsittely ja kuljettaminen (korkea ja matala).
Pallon suojaaminen vartalolla.
Rannesyöttö lattian kautta ja suoraan paikalla ja liikkeessä.
Syötön vastaanottaminen.
Koriinheitto yhdellä/kahdella kädellä.
Korilevyn hyväksikäyttö heitettäessä.
Liikkuminen puolustusasennossa.
Tukijalan käyttö, käännös editse ja taitse.
Syöttöharhautus.
Perustaitojen soveltaminen peliin.
Yksinkertaisia taktisia ajatuksia: ”Etsi paikkaa, johon sinulle voidaan syöttää”, ”Syötä lähim-mälle vapaalle pelitoverillesi.”
Kenttätasapaino: syvyys- ja leveysperiaate (koko kentän käyttö).
Pelimuotona esim. seinäpallo, tornipallo, käsipallotyyppiset syöttelypelit, roskiskoris, 3 vs 3-peli yhteen koriin ja 4 vs 4-peli kahteen koriin.
Sääntösovellukset lasten sosiaalisten taitojen ja pelitaitojen vaatimusten mukaan.

Lentopallo
Lentopallon lajitaitojen alkeisiin perehtyminen.
Sormi- ja hihalyönnit pehmeällä pallolla.
Liikkuminen kentällä.
Lajitaitojen soveltaminen peliin: useamman kuin yhden kosketuksen käyttäminen pelissä.
Yksinkertaiset pelimuodot, kuten kaksin- tai nelinpelisovellukset pomppulentopallossa.

Salibandy
Salibandyn lajitaitoihin tutustuminen.
Kuljettaminen, syöttäminen, syötön vastaanottaminen.
Perustaitojen soveltaminen peliin.
Sijoittuminen, pelipaikat.
Pelin säännöt: mailan nouseminen ja mailalla huitominen. Maalivahdin alue.

Palloilun opetuksessa huomioitavia opetuksellisia seikkoja, kun tavoitteena on oppilaiden edistyminen sosiaalisissa taidoissa:
Sosiaalis-eettisistä periaatteista korostuu ”oppilas ottaa muut huomioon” -tavoite. Siihen pyr-kiminen palloilutunneilla tarkoittaa konkreettisesti
seuraavaa:
• Keskustellaan oppilaiden kanssa siitä, minkälaista peliä pyritään pelaamaan, miksi näin teh-dään ja millaisilla säännöillä tällaiseen peliin päästään.
• Tehdään sääntösovelluksia, joiden tarkoituksena on karsia itsekkäät pelisuoritukset ja ennal-taehkäistä sosiaalista kärhämöintiä. Esim. koripallossa
pallon on käytävä vähintään neljällä pelaajalla ennen kuin koriin heittoa saa yrittää tai palloa ei saa riistää pelaajan kädestä tai jal-kapallopelissä
pelaaja saa tehdä vain rajatun määrän maaleja.
• Oppilailta vaaditaan asiallista käytöstä taidoiltaan heikompia pelitovereita kohtaan ja sitä, ettei oppilas ”narise” ääneen ja solvaa joukkueensa
jäseniä epäonnistumisista. Ohjataan oppi-laita ajatteluun, että koko joukkue vastaa esim. oman maalin ”puhtaanapidosta”, eikä kenellä-kään ole syytä
lopettaa pelaamista, vaikka joukkue on tappioasemassa.
• Totutetaan oppilaat pelitapaan, joka ei sisällä kovia fyysisiä kontakteja.
• Pyritään siihen, että oppilas tukee omalla panoksellaan koko joukkueen etua esim. antamalla niin tarkkoja syöttöjä kuin mahdollista. Ohjataan
oppilaat kannustamaan pelitovereitaan ja antamaan tunnustusta hyvistä suorituksista jopa vastustajallekin.
• Harjoitellaan pelaamista ilman tuomaria, jolloin oppilaiden on tunnustettava rikkomuksensa oma-aloitteisesti esim. kättä nostamalla.
• Pelataan siten, että oppilaat ovat vuorollaan tuomarina, jolla on sekä valtaa että vastuuta omassa roolissaan. Oppilastuomarin tulee pyrkiä oman
taitonsa mukaisesti mahdollisimman oikeaan tulkintaan ja toisaalta pelaajien on hyväksyttävä hänen tulkintansa.
• Harjoitusryhmät tai –parit muodostetaan monin eri perustein, esim. taidoiltaan samantasois-ten oppilaiden tai taidoiltaan eritasoisten oppilaiden
ryhmä, oppilaiden omalla valinnalla tai opettajan satunnaisella valinnalla muodostettu ryhmä.
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• Vaihdellaan pareja ja ryhmäkokoonpanoja niin usein, että oppilaat tottuvat työskentelemään muiden kuin parhaan kaverinsa kanssa ja hyväksyvät
parikseen kenet tahansa.
• Opetetaan taitavia oppilaita ohjaamaan pelitilanteissa heikompitaitoisia pelitovereitaan posi-tiivisella tavalla joko verbaalisesti tai esim. jakamalla
syöttöjä tasapuolisesti kaikille oman joukkueen pelaajille.
• Vaihdellaan pelipaikkoja siten, että kaikki pääsevät pelaamaan kaikkia paikkoja pyrkien pois kaavasta, jossa parhaat pelaajat ovat hyökkääjiä ja
heikommat puolustajina.
• Oppilaat opettelevat vastaamaan omasta pelipaikastaan ja esim. koripallon paikkapuolustuk-sessa palaamaan heti omalle puolustuspaikalleen
vastustajan saatua pallon.
• Tehdään joukkuejaot monin eri tavoin esim. vaatteiden värin tai aakkosjärjestyksen perus-teella, syntymäkuukauden mukaan. Huutojakoja ei
käytetä.

Voimistelu
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• tasapainon, koordinaation, ketteryyden, suorituskohtaisen voiman ja nivelten liikkuvuuden kehittäminen
• rytmitajun kehittäminen

Voimistelua voidaan toteuttaa perusvoimisteluna, välinevoimisteluna, kuntovoimisteluna tai musiikkiliikuntana. Voimistelun sisällöt täydentävät
toisiaan. Voimistelujakso tai yksittäinen voimistelutunti voi koostua myös voimistelun eri sisältöalueista. Voimistelua opetetaan liike-kehittelyjen avulla.

Voimistelu ja musiikkiliikunta

Seuraavaksi esitettäviä sisältöalueita opetetaan keskeisiä liiketekijöitä: aikaa, tilaa ja voimaa muuntelemalla sekä käyttämällä erilaisia välineitä (huivit,
nauhat, vanteet, pallot, leikkivarjo). Voimistelussa kuormitetaan koko kehon lihaksistoa monipuolisesti.

Kehontuntemuksen harjaantuminen

Kädet ja hartiat:
• koukistukset ja ojennukset eri suuntiin
• pyöritykset ja kierrot
• venytykset erilaisissa asennoissa

Jalat:
• nostoja, joustoja ja venytyksiä eri asennoissa
• heitot ja heilautukset
• painonsiirto jalalta toiselle eri suuntiin

Vartalo:
• sivutaivutus
• selän ojennus ja pyöristys

Käynti ja juoksu:
• omassa tempossa, annetussa tempossa
• eri käynti- ja juoksutapoja yhdistellen, vaihdellen, muunnellen käsiliikkeitä käyntiin ja juok-suun yhdistäen

Askeleet, hypyt ja hyppelyt:
• vaihtoaskel
• vauhtiaskel
• valssin perusaskel
• hyppyaskel
• laukka-askel eteen ja sivulle, vuorolaukka
• polvennostohyppy
• heilurihyppy
• harppaushyppy
• haara-perushyppely
• vuorohyppely

Rytmitajun kehittämiseksi 1) kuunnellaan rytmiä, toistetaan se taputtaen tai liikkuen 2) tuote-taan rytmi oman liikkeen avulla 3) tehdään rytmi- ja
liikesommitelmia sekä pieniä tansseja.

Kuntotietous:
• hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto, lihaksiston suorituskunto sekä perustietous siitä, miten kyseisiä kuntoalueita hoidetaan
• päälihasryhmät
• verryttelyn ja venyttelyn merkitys
• sykkeen mittaus ja sen tarkoitus

Telinevoimistelu
Telinevoimistelun opetuksessa korostuu sisällöllinen ja työtavallinen eriyttäminen kunkin oppilaan taitotason mukaisesti.

Käytettävissä olevat telineet:
• penkit ja puomit
• hyppytelineet
• trampetit
• köydet
• renkaat
• rekit
• matot
• pehmustetut aputelineet

Tasapainottaminen staattisissa asennoissa:
• kulmaistunta
• niskaseisonta
• polvivaaka
• vaaka
• silta selinmakuulta
• mietintäasento
• päälläseisonta
• käsinseisonta
• oikonoja
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Tasapainottaminen liikkuen:
• käynnit eri tasoissa erilaisilla alustoilla (penkeillä, puomilla; kapealla, matalalla, korkealla, heiluvalla jne.)
• hypyt ja hyppelyt

Kiepit ja pyörähdykset:
• kuperkeikka
• haarakuperkeikka
• lentokuperkeikka
• kievahdus
• päinsuistunta
• kieppi
• haarapyörähdys
• kiintopyörähdys

Taitto-ojennus-liikkeet:
• kaarihyppy maasta

Ylikaadot:
• rattaanpyörä
• siltakaadot
• päähypyn/puolivoltin kehittelyä

Hyppääminen:
• tasa- ja vuoroponnistuksia erilaisilta alustoilta
• ponnistusharjoituksia ponnistuslaudalta
• nojahyppyjä: kyykkynoja telineelle, kyykkyhyppy, haarahyppy
• ponnistusharjoituksia trampetilta tai ilman
• jännehyppy
• kerähyppy
• haarataittohyppy
• X-hyppy
• jännehyppy puoli- ja kokokierteellä
Riipunnat, heilunnat, heilahdukset ja kiipeäminen:
• heilahdus oikonojassa
• heilunta köysillä, renkailla ja rekillä
• kiipeäminen puolapuilla ja köysillä

Voimistelun opetuksessa huomioitavia opetuksellisia seikkoja, kun tavoitteena on oppilaiden edistyminen sosiaalisissa taidoissa:

Telineiden ja välineiden järjestely ja siirtäminen tunnin jälkeen varastoon tehdään yhteistyöl-lä. Varmistetaan, etteivät yhteisvastuulliset toimenpiteet
jää vain joidenkin oppilaiden hoidet-taviksi.

Opetetaan oppilaat avustamaan pariaan yksinkertaisissa, heidän avustamistaitojaan vastaavis-sa, voimistelusuorituksissa.

Voimistelutaidoiltaan muita edistyneempi oppilas voi olla apuopettajana ja vastata esim. kier-toharjoittelussa jonkin harjoittelupaikan opetuksesta ja
avustamisesta.

Opetellaan asiallista ja kannustavaa yleisönä olemista silloin, kun oppilaat esittävät yksin tai yhdessä suunnittelemiaan sarjoja / esityksiä. Arvioidaan
sarjojen / esitysten onnistuneita ja kehittelyä vaativia puolia.

Opetellaan positiivisen ja rakentavan kritiikin vastaanottamista. Ryhmätuotoksissa oppilaalla on omia voimistelutaitojaan vastaava rooli.

Uinti
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• oppilaiden vedessä liikkumisen ja uimataidon kehittäminen
• uimahallikäyttäytymisen opettaminen

Uimataidon perusteiden kertaus esim. liu’ut (ks. esi- ja alkuopetuksen liikunnan ops).
Selkäuinnin tekniikan hiominen, selkäkroolin kehittely.

Krooli:
• myyräuinnista kroolia kohti
• krooliuinnin hengityksen harjoittelu (uloshengitys veteen yhtä aikaa nenän ja suun kautta)
• potkujen vahvistaminen
• kokonaissuoritus
Veteenmeno ja hyppääminen:
• hyppy jalat edellä altaan reunalta
• kädet edellä istuma-asennosta ja toispolviseisonnasta
• taittokaato
• erilaisia hyppyjä ja veteenmenoja

Sukeltaminen:
• veden pinnalta taittaen tai reunalta hypäten
• sukellus pohjaan erisyvyisissä vesissä

Uimataidon testaus 4. luokalla: oppilas pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä.

Luistelu ja jääpelit
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• tasapainon ja ketteryyden kehittäminen
• perus- ja peliluistelun sekä pelitaidon opettaminen
• yhteistyötaidon ja reilun pelin ajatuksen edistäminen

Eteen- ja taaksepäin luistelun harjaannuttaminen:
• painonsiirto liukujalalle ja tehokas potku poikittaisella terällä
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Jarrutukset:
• puoliaura
• aura
• T-jarrutus
• sivuttaisjarrutus
Liikkeitä luistimilla tavoitteena monipuolinen luistinten hallinta:
• ”makkaroita” eteen- ja taaksepäin luistelusta
• ”rinkeleitä” eteen- ja taaksepäin luistelusta
• kaariharjoituksia
• kolmoskäännös kahdella jalalla
• tasahyppyjä vauhdissa

Kehäkierto (sirklaus) eteenpäin

Jääpelien perustaitoharjoittelua:
• pallon kuljettaminen lavan molemmilla puolilla ”leipoen”
• pysähtyminen pallon kanssa
• syöttäminen ja pelivälineen vastaanottaminen paikalla / liikkeessä
• maalilaukaus lyhyellä vedolla
• peliajatuksen hahmottelua erilaisten välineiden ja pienpelien avulla

Hiihto
Opetuksen keskeiset tehtävät
• tasapainon ja koordinaation kehittäminen
• kiinnostuksen herättäminen talvisessa luonnossa liikkumiseen ja hiihtoretkeilyyn
• kunto- ja retkihiihdossa tarvittavien hiihtotaitojen opettaminen
Hiihdon opetus toteutetaan Laajavuoren ja Ladunmajan hiihtokeskuksissa.

Suksien hallintaan liittyviä taitoja maaston suomien mahdollisuuksien mukaan, mäkien nousut ja laskut, jarrutus:
• tasapainottelut ja painonsiirrot
• sivuttaisnousu
• haaranousu
• oikonousu
• aurajarrutus
• auraluikertelu
• askelkäännös
• oikolasku korkeassa ja matalassa laskuasennossa
• viistolasku
• kumparelasku
• hyppääminen hyppyristä

Perinteistä hiihtotapaa ja luisteluhiihtoa opetetaan maastohiihdon yhteydessä:
• kaksivaiheinen vuorohiihto
• tasahiihto
• luisteluhiihdon hahmottelua

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) 4. luokan päättyessä

• Oppilas välttelee liikuntatunteja ja/tai opetukseen osallistumista.
• Oppilas suhtautuu koululiikuntaan kielteisesti.
• Oppilas on varustautunut vain harvoin oikein liikuntatunnille.
• Oppilas saavuttaa vain osittain asetetut tavoitteet.

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) 4. luokan päättyessä

• Oppilaan liikkuminen on sujuvaa, hän on monipuolisesti taitava liikkuja.
• Oppilas osaa keskeisimmät opetussuunnitelmaan kuuluvat voimistelun sisällöt hyvin.
• Oppilas osaa keskeisimmät opetussuunnitelmaan kuuluvat pallopelit hyvin.
• Oppilas osaa luistella sujuvasti eteenpäin suunnaten potkun sivulle. Oppilas osaa jarruttaa luistimilla.
• Oppilas osaa keskeisimmät opetussuunnitelmaan kuuluvat hiihdon sisällöt hyvin.
• Oppilas osaa liikkua luonnossa luontoa kunnioittaen ja käyttää suunnistuksessa apuna opetuskarttaa.
• Oppilas osaa liikkua sujuvasti annetun rytmin tai musiikin mukaan.
• Oppilas työskentelee yritteliäästi ja tavoitteellisesti.
• Oppilas toimii omatoimisesti ja kykenee pitkäjänteiseen työskentelyyn.
•Oppilas noudattaa sopimuksia, hyväksyy avun ja korjaa omaa toimintaansa, auttaa ja kannustaa muita.

VUOSILUOKAT 5-9

Vuosiluokkien 5−9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvaiheessa korostuvat sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden
kasvun ja kehityksen erot. Monipuolisen liikunnanopetuksen avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä
luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Opetuksessa annetaan mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja tuetaan oppilaan
itsensä ilmaisua.

TAVOITTEET
Oppilas
• kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja
• oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä
• oppii kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyään
• kehittää uimataitoaan ja opettelee vedestä pelastamisen taitoja
• oppii toimimaan turvallisesti ja asianmukaisesti liikuntatilanteissa
• oppii toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä
• opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta
• tutustuu liikunnan harrastusympäristöihin ja osaa etsiä tietoa liikunnan harrastamismahdollisuuksista.

KESKEISET SISÄLLÖT
• juoksua, hyppyjä ja heittoja eri liikuntalajeissa
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• voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
• musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia
• pallopelejä
• suunnistusta ja retkeilyä
• talviliikuntaa
• uintia ja vesipelastusta
• toimintakyvyn kehittämistä ja seurantaa sekä lihashuoltoa
• uusiin liikuntamuotoihin tutustumista ja liikuntatietoutta

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
• osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
• osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
• osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa
• osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan
• osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista
• osaa luistella sujuvasti
• hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat
• hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja
• tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
• osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
• osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan
• toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta.

Sastamala

LIIKUNTA

Vuosiluokat 5-9

Vuosiluokkien 5-9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvaiheessa koros-tuvat sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden
kasvun ja kehityksen erot. Monipuolisen liikunnanopetuksen avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja yhteisölli-syyteen sekä
luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseeen. Opetuksessa anne-taan mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja tuetaan oppilaan
itsensä ilmaisua.

Liikunnanopetuksen sisällöt luokilla 5-6

Tässä esitettyjen oppisisältöjen ei ole tarkoitus kahlita opettajaa noudattamaan ao. sisältöjä orjallisesti, vaan toimia eräänlaisena työkalupakkina
oppituntien sisältöjä ja taitojen opetta-mista suunniteltaessa. Tärkeintä ei ole yksittäisen lajitaidon hallitseminen, vaan liikunnallis-ten edellytysten
kehittyminen.

Perusliikunta ja yleisurheilu
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• koordinaation, kestävyyden, nopeuden ja jalkojen ponnistusvoiman kehittäminen
• juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen perustaitojen kehittäminen

Juokseminen
Paneudutaan tarkemmin juoksemisen tekniikkaan (pikajuoksu / kestävyysjuoksu)
Juoksuleikkejä, esim. ultimate.
Kestävyysjuoksua tasaisella vauhdilla ja vauhtileikitellen.
Sykkeen mittaus. Kestävyysharjoittelun periaatteet.
Kyyrylähtö.
Aitajuoksun rytmin harjoittelu edelleen ja mahdollisuuksien mukaan aidanylitystekniikan harjoittelu.

Paneudutaan tarkemmin vaihtoon (ennakointi).

Hyppääminen
3-4 luokkien oppisisältöjen lisäksi moniloikkaharjoituksia, vauhdillinen kolmiloikka

Pituushyppy
Hyppyjä vauhtia pidentäen. Kehitetään pituushypyn tekniikkaa.

Korkeushyppy
Hyppyjä vauhtia pidentäen ja ponnistusta tehostaen. Kehitetään floppaamisen tekniikkaa.

Heittäminen
Vauhdillisia yliolanheittoja.
Kiekonheiton hahmottelua esim. ringetellä.
Turbokeihään heittoja.
Liitokiekon heittoja esim. ultimate- pelissä.

Työntäminen
Kuulantyöntöä ilman vauhtia ja tarpeen mukaan vauhtiaskelin.

Suunnistus ja retkeily
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• havainnointi-, harkinta- ja päättelytaidon kehittäminen
• maastossa liikkumisen perustaitojen opettaminen
Suunnistus
Suunnistus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden eri oppiaineiden integrointiin, esim. rastiteh-tävien avulla voidaan kerrata muiden oppiaineiden
sisältöjä.
Kartanlukutaidon varmistaminen:
Reitinvalinta.
Tutustutaan suunnistuskarttaan: päävärit ja merkit.
Retkeily

3.-6. luokat
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Luontopolku integroiden luokka-asteen muihin oppisisältöihin.
Hiihto-, patikka- tai polkupyöräretki oppituntien puitteissa tai koulun yhteisinä tapahtumapäi-vinä.

Retken yhteydessä mahdollisesti käsiteltäviä aihepiirejä:
• varustautuminen retkelle eri vuodenaikoina
• käyttäytyminen liikenteessä ja luonnossa
• jokamiehen oikeudet
• tulentekotaidot ja turvallinen tulenpito
• kartanlukutaidon ja kompassin hyödyntäminen maastossa
• toimenpiteet eksyksissä oltaessa
• ensiavun perustaitoja

Suunnistuksen ja retkeilyn opetuksessa huomioitavia opetuksellisia seikkoja, kun tavoitteena on oppilaiden edistyminen sosiaalisissa taidoissa:

Tehdään itsenäistä päätöksentekoa ja omatoimisuutta kehittävien yksilötehtävien lisäksi pari- ja ryhmätehtäviä, joissa kokonaissuoritus, esim. 10
rastin löytäminen muodostuu ryhmän jä-senten henkilökohtaisten panosten summana.

Ryhmätehtävissä nopein tai taitavin suunnistaja käy kauimmalla ja vaikeimmalla ja suunnis-tustaidoiltaan heikommat oppilaat helpommilla rasteilla.

Pariharjoituksissa nopeampi juoksija ei jätä heikompaa, osaavampi oppilas neuvoo toveriaan. Tehdään vuorotyötä, jossa toinen huolehtii vuorollaan
kartanluvusta ja toinen mukana olevista välineistä.

Retkillä voidaan käyttää turvaparijärjestelyä, jolloin oppilas pitää näköetäisyyden pariinsa ja huolehtii taitonsa mukaan tämän turvallisuudesta sekä
ilmoittaa opettajalle välittömästi, jos apua tarvitaan.

Oppilaat huolehtivat pareittain tai pienryhmissä retkeen liittyvistä vastuualueista, jolloin jo-kainen on osaltaan luomassa retken kokonaisuutta ja
mahdollistamassa sen mahdollista.

Oppilaat huolehtivat yhteisvastuullisesti retkellä mukanaolevista, kaikkien yhteisessä käytössä olevista, kuten nuotiontekoon, ruuanlaittoon ja
majoittumiseen liittyvistä välineistä.

Palloilu
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• yhteistoiminnan ja reilun pelin ajattelun kehittäminen (ks. liikunnan sos.eettiset tavoitteet)
• havaintomotoristen taitojen kehittäminen
• koordinaation sekä kestävyyden ja ketteryyden kehittäminen
• eri pallopelien laji- ja pelitaitojen sekä peliajatuksen opettaminen

Jalkapallo
Ulkoteräsyöttö.
Pääpusku.
Perustaitojen soveltaminen peliin.
Sääntöjen opettelu ryhmän taitotason mukaan. Uutena sääntönä paitsio.

Pesäpallo
Yliolanheitto taittoheittona.
Syöttäminen.
Kiinnioton ja nopean heiton yhdistäminen.
Pystynäpäyksen suuntaaminen.
Peruslyönnin harjaantuminen.
Sisäpelaajan toiminta: ajolähdössä osumapakko, kärkkyminen.
Ulkopelaajan toiminta: etukentän sijoittuminen 0-1-2- ja 3-tilanteissa. Liikkuminen palloa vastaan ja pallon kiinniottamisen varmistaminen.
Pelaamisessa edetään kohti pesäpallon varsinaista pelimuotoa. Kenttä on suurempi kuin 3.-4.-luokkalaisilla.

Koripallo
Yhden käden työntösyöttö.
Yläsyöttö kahdella kädellä.
Tavoitteena syöttelyvarmuus liikkeessä ja vaihtelevissa pelitilanteissa.
Lay-up-heiton hahmottelua (askelkuviot lattiassa).
Levypallon hakeminen.
Heittoharhautus.
Paikkapuolustus.
Pelimuotoina 3 vs 3-peli ja 4 vs 4-peli.
Sääntösovellukset lasten sosiaalisten taitojen ja pelitaitojen vaatimusten mukaisesti: rajarikot, askeleet, kaksoiskuljetus ja kosketusvirheet.

Lentopallo
Sormi- ja hihalyönnin vahvistaminen.
Lentopallon viitepelejä 2-3-henkisin joukkuein.
Sääntösovellukset ryhmän taitotason mukaan: jokaisesta pallosta piste.
Syyt pisteisiin: pallo kentässä, pallo yli rajojen tai pelaajasta yli, pelaaja verkossa, tekninen virhe.

Salibandy
Salibandyn lajitaitoihin perehtyminen.
Kuljettaminen, syöttäminen, syötön vastaanottaminen ja suojaaminen.
Perustaitojen soveltaminen peliin.
Kenttätasapaino (sijoittuminen, pelipaikat).
Pelin säännöt: mailan nouseminen ja mailalla huitominen. Maalivahdin alue.

Palloilun opetuksessa huomioitavia opetuksellisia seikkoja, kun tavoitteena on oppilaiden edistyminen sosiaalisissa taidoissa:

Sosiaalis-eettisistä periaatteista korostuu ”oppilas ottaa muut huomioon” -tavoite. Siihen pyr-kiminen palloilutunneilla tarkoittaa konkreettisesti
seuraavaa:
• Keskustellaan oppilaiden kanssa siitä, minkälaista peliä pyritään pelaamaan, miksi näin teh-dään ja millaisilla säännöillä tällaiseen peliin päästään.
• Tehdään sääntösovelluksia, joiden tarkoituksena on karsia itsekkäät pelisuoritukset ja ennal-taehkäistä sosiaalista kärhämöintiä. Esim. koripallossa
pallon on käytävä vähintään neljällä pelaajalla ennen kuin koriin heittoa saa yrittää tai palloa ei saa riistää pelaajan kädestä tai jal-kapallopelissä
pelaaja saa tehdä vain rajatun määrän maaleja.
• Oppilailta vaaditaan asiallista käytöstä taidoiltaan heikompia pelitovereita kohtaan ja sitä, ettei oppilas ”narise” ääneen ja solvaa joukkueensa
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jäseniä epäonnistumisista. Ohjataan oppi-laita ajatteluun, että koko joukkue vastaa esim. oman maalin ”puhtaanapidosta”, eikä kenellä-kään ole syytä
lopettaa pelaamista, vaikka joukkue on tappioasemassa.
• Totutetaan oppilaat pelitapaan, joka ei sisällä kovia fyysisiä kontakteja.
• Pyritään siihen, että oppilas tukee omalla panoksellaan koko joukkueen etua esim. antamalla niin tarkkoja syöttöjä kuin mahdollista. Ohjataan
oppilaat kannustamaan pelitovereitaan ja antamaan tunnustusta hyvistä suorituksista jopa vastustajallekin.
• Harjoitellaan pelaamista ilman tuomaria, jolloin oppilaiden on tunnustettava rikkomuksensa oma-aloitteisesti esim. kättä nostamalla.
• Pelataan siten, että oppilaat ovat vuorollaan tuomarina, jolla on sekä valtaa että vastuuta omassa roolissaan. Oppilastuomarin tulee pyrkiä oman
taitonsa mukaisesti mahdollisimman oikeaan tulkintaan ja toisaalta pelaajien on hyväksyttävä hänen tulkintansa.
• Harjoitusryhmät tai –parit muodostetaan monin eri perustein, esim. taidoiltaan samantasois-ten oppilaiden tai taidoiltaan eritasoisten oppilaiden
ryhmä, oppilaiden omalla valinnalla tai opettajan satunnaisella valinnalla muodostettu ryhmä.
• Vaihdellaan pareja ja ryhmäkokoonpanoja niin usein, että oppilaat tottuvat työskentelemään muiden kuin parhaan kaverinsa kanssa ja hyväksyvät
parikseen kenet tahansa.
• Opetetaan taitavia oppilaita ohjaamaan pelitilanteissa heikompitaitoisia pelitovereitaan posi-tiivisella tavalla joko verbaalisesti tai esim. jakamalla
syöttöjä tasapuolisesti kaikille oman joukkueen pelaajille.
• Vaihdellaan pelipaikkoja siten, että kaikki pääsevät pelaamaan kaikkia paikkoja pyrkien pois kaavasta, jossa parhaat pelaajat ovat hyökkääjiä ja
heikommat puolustajina.
• Oppilaat opettelevat vastaamaan omasta pelipaikastaan ja esim. koripallon paikkapuolustuk-sessa palaamaan heti omalle puolustuspaikalleen
vastustajan saatua pallon.
• Tehdään joukkuejaot monin eri tavoin esim. vaatteiden värin tai aakkosjärjestyksen perus-teella, syntymäkuukauden mukaan. Huutojakoja ei
käytetä.

Voimistelu
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• tasapainon, koordinaation, ketteryyden, suorituskohtaisen voiman ja nivelten liikkuvuuden kehittäminen
• rytmitajun kehittäminen
Voimistelua voidaan toteuttaa perusvoimisteluna, välinevoimisteluna, kuntovoimisteluna tai musiikkiliikuntana. Voimistelun sisällöt täydentävät
toisiaan. Voimistelujakso tai yksittäinen voimistelutunti voi koostua myös voimistelun eri sisältöalueista. Voimistelua opetetaan liike-kehittelyjen avulla.

Voimistelu ja musiikkiliikunta

3.-6. luokat

Seuraavaksi esitettäviä sisältöalueita opetetaan keskeisiä liiketekijöitä, aikaa, tilaa ja voimaa muuntelemalla, sekä käyttämällä erilaisia välineitä
(huivit, nauhat, vanteet, pallot, leikkivar-jo). Voimistelussa kuormitetaan koko kehon lihaksistoa monipuolisesti.

Kehontuntemuksen harjaantuminen
Kädet ja hartiat:
• koukistukset ja ojennukset eri suuntiin
• pyöritykset ja kierrot
• venytykset erilaisissa asennoissa

Jalat:
• nostoja, joustoja ja venytyksiä eri asennoissa
• heitot ja heilautukset
• painonsiirto jalalta toiselle eri suuntiin

Vartalo:
• sivutaivutus
• selän ojennus ja pyöristys

Käynti ja juoksu:
• omassa tempossa, annetussa tempossa
• eri käynti- ja juoksutapoja yhdistellen, vaihdellen, muunnellen käsiliikkeitä käyntiin ja juok-suun yhdistäen

Askeleet, hypyt ja hyppelyt:
• vaihtoaskel
• vauhtiaskel
• valssin perusaskel
• hyppyaskel
• laukka-askel eteen ja sivulle, vuorolaukka
• polvennostohyppy
• heilurihyppy
• harppaushyppy
• haara-perushyppely
• vuorohyppely

Rytmitajun kehittämiseksi 1) kuunnellaan rytmiä, toistetaan se taputtaen tai liikkuen 2) tuote-taan rytmi oman liikkeen avulla 3) tehdään rytmi- ja
liikesommitelmia sekä pieniä tansseja.

Kuntotietous:
• hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto, lihaksiston suorituskunto sekä perustietous siitä, miten kyseisiä kuntoalueita hoidetaan
• päälihasryhmät
• verryttelyn ja venyttelyn merkitys
• sykkeen mittaus ja sen tarkoitus

Telinevoimistelu
Telinevoimistelun opetuksessa korostuu sisällöllinen ja työtavallinen eriyttäminen kunkin oppilaan taitotason mukaisesti.

Käytettävissä olevat telineet:
• penkit ja puomit
• hyppytelineet
• trampetit
• köydet
• renkaat
• rekit
• matot
• pehmustetut aputelineet
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Tasapainottaminen staattisissa asennoissa:
• kulmaistunta
• niskaseisonta
• polvivaaka
• vaaka
• silta selinmakuulta
• mietintäasento
• päälläseisonta
• käsinseisonta
• oikonoja

Tasapainottaminen liikkuen:
• käynnit eri tasoissa erilaisilla alustoilla (penkeillä, puomilla; kapealla, matalalla, korkealla, heiluvalla jne.)
• hypyt ja hyppelyt

Kiepit ja pyörähdykset:
• kuperkeikka
• haarakuperkeikka
• lentokuperkeikka
• kievahdus
• päinsuistunta
• kieppi
• haarapyörähdys
• kiintopyörähdys

Taitto-ojennus-liikkeet:
• kaarihyppy maasta

Ylikaadot:
• rattaanpyörä
• siltakaadot
• päähypyn/puolivoltin kehittelyä

Hyppääminen:
• tasa- ja vuoroponnistuksia erilaisilta alustoilta
• ponnistusharjoituksia ponnistuslaudalta
• nojahyppyjä: kyykkynoja telineelle, kyykkyhyppy, haarahyppy
• ponnistusharjoituksia trampetilta tai ilman
• jännehyppy
• kerähyppy
• haarataittohyppy
• X-hyppy
• jännehyppy puoli- ja kokokierteellä

Riipunnat, heilunnat, heilahdukset ja kiipeäminen:
• heilahdus oikonojassa
• heilunta köysillä, renkailla ja rekillä
• kiipeäminen puolapuilla ja köysillä

Voimistelun opetuksessa huomioitavia opetuksellisia seikkoja, kun tavoitteena on oppilaiden edistyminen sosiaalisissa taidoissa:

Telineiden ja välineiden järjestely ja siirtäminen tunnin jälkeen varastoon tehdään yhteistyöl-lä. Varmistetaan, etteivät yhteisvastuulliset toimenpiteet
jää vain joidenkin oppilaiden hoidet-taviksi.

Opetetaan oppilaat avustamaan pariaan yksinkertaisissa, heidän avustamistaitojaan vastaavis-sa, voimistelusuorituksissa.
Voimistelutaidoiltaan muita edistyneempi oppilas voi olla apuopettajana ja vastata esim. kier-toharjoittelussa jonkin harjoittelupaikan opetuksesta ja
avustamisesta.

Opetellaan asiallista ja kannustavaa yleisönä olemista silloin, kun oppilaat esittävät yksin tai yhdessä suunnittelemiaan sarjoja / esityksiä. Arvioidaan
sarjojen / esitysten onnistuneita ja kehittelyä vaativia puolia.

Opetellaan positiivisen ja rakentavan kritiikin vastaanottamista. Ryhmätuotoksissa oppilaalla on omia voimistelutaitojaan vastaava rooli.

Uinti

Opetuksen keskeiset tehtävät:
• oppilaiden vedessä liikkumisen ja uimataidon kehittäminen
• uimahallikäyttäytymisen opettaminen

Kroolin ja selkäkroolin kertaus/harjoittelu.

Rintauinti:
• käsivedon harjoittelua
• potkun harjoittelua
• kokonaissuorituksen harjoittelua

Kuntouintia.

Luistelu ja jääpelit
Opetuksen keskeiset tehtävät:
• tasapainon ja ketteryyden kehittäminen
• perus- ja peliluistelun sekä pelitaidon opettaminen
• yhteistyötaidon ja reilun pelin ajatuksen edistäminen

Perusluistelun kertausta ja hiomista, tavoitteena taitoluistelu- ja peliluistelutaidon kehittymi-nen.
Kerrataan aikaisemmin opittuja taitoja, sovelletaan niitä peleissä ja leikeissä.

Page 192 of 211Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

18.10.2017http://opspro.peda.net/sastamala/viewerprint.php3?DB=sastamalapops2011&printmod...



Liikkeitä:
• kolmoskäännös yhdellä jalalla
• tasahyppyjä kääntyen
Paneudutaan entistä tarkemmin kehäkiertoon.

Peliluistelussa:
• syöttelytarkkuuden ja ennakoinnin harjaannuttaminen
• pienpeleissä korostetaan turvallisuutta ja reilua peliä = sosiaaliseettisiä periaatteita

Hiihto
Opetuksen keskeiset tehtävät
• tasapainon ja koordinaation kehittäminen
• kiinnostuksen herättäminen talvisessa luonnossa liikkumiseen ja hiihtoretkeilyyn
• kunto- ja retkihiihdossa tarvittavien hiihtotaitojen opettaminen

3.-4. luokkien harjoitteita tarpeen mukaan vaikeuttaen.
Esim. ylämäkiluistelussa loivat mäet tasaluistellen ja jyrkät mäet vuoroluistellen.

Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) 6. luokan päättyessä
• Oppilas osallistuu opetukseen valikoivasti ja tehottomasti.
• Oppilas suhtautuu koululiikuntaan kielteisesti.
• Oppilas suhtautuu terveyteensä ja hyvinvointiinsa välinpitämättömästi (tupakka, päihteet, ravinto, puhtaus).
• Oppilas saavuttaa vain osittain asetetut tavoitteet.

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) 6. luokan päättyessä
• Oppilaan liikkuminen on sujuvaa, hän on monipuolisesti taitava liikkuja.
• Oppilas osaa keskeisimmät opetussuunnitelmaan kuuluvat voimistelun sisällöt hyvin.
• Oppilas osaa keskeisimmät opetussuunnitelmaan kuuluvat pallopelit hyvin.
• Oppilas osaa luistella takaperin ja hallitsee kaarreluistelun etuperin.
• Oppilas osaa keskeisimmät opetussuunnitelmaan kuuluvat hiihdon sisällöt hyvin.
• Oppilas osaa liikkua luonnossa luontoa kunnioittaen ja käyttää suunnistuksessa karttaa.
• Oppilas osaa liikkua sujuvasti annetun rytmin tai musiikin mukaan.
• Oppilas työskentelee yritteliäästi ja tavoitteellisesti.
• Oppilas toimii omatoimisesti ja kykenee pitkäjänteiseen työskentelyyn.
• Oppilas noudattaa sopimuksia, hyväksyy avun ja korjaa omaa toimintaansa, auttaa ja kan-nustaa muita.

Vuosiluokat 7-9

Liikunnanopetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Oppilas
- kokee liikunnan ja oppimisen iloa
- kehittää motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja
- oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden
ylläpitämisessä
- oppii kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyään
- kehittää uimataitoaan ja opettelee vedestäpelastamisen taitoja
- oppii toimimaan turvallisesti ja asianmukaisesti
erilaisissa liikuntatilanteissa
- oppii toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä
- opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta
- tutustuu liikunnan harrastusympäristöihin ja osaa etsiä tietoa
liikunnan harrastusmahdollisuuksista

Keskeiset sisällöt

- juoksua, hyppyjä ja heittoja eri liikuntalajeissa
- voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
- musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia
- eri palloilulajeja sisällä ja ulkona
- suunnistusta ja retkeilyä
- talviliikuntaa
- uintia, vesiliikuntaa ja vesipelastusta
- toimintakyvyn kehittämistä ja seurantaa sekä lihashuoltoa
- uusiin liikuntamuotoihin tutustumista ja liikuntatietoutta

Arviointikriteerit arvosanalle 5

Arvioinnissa käytetään opettajan ja oppilaan välistä keskustelua, erilaisia testejä, kuten kunto- ja taitotestejä ja opettajan havainnointia.

Arvosanan antamisen perusteet:
-kunto 30%
-aktiivisuus/harrastuneisuus/sosiaalisuus 40%
-liikuntataidot ja -tiedot 30%

Oppilas
- osallistuu opetukseen valikoivasti ja tehottomasti
- suhtautuu koululiikuntaan kielteisesti
- saavuttaa vain osittain asetetut tavoitteet (puutteita mm.
motorisissa perustaidoissa ja lajitaitojen ydinkohdissa)

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas
- osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
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- osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
ja pieniä sarjoja
- osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa
ja tanssissa
- osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen
sääntöjen mukaan
- osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen, luontoa kunnioittaen
sekä tuntee jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
- osaa luistella sujuvasti
- hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat
- omaa uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja
- ymmärtää liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
- osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
- osoittaa oppimis- ja yrittämishalua liikuntatunneilla ja suhtautuu
koululiikuntaan myönteisesti
- varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia,
sääntöjä ja reilun pelin periaatteita
- pystyy itsenäiseen harjoitteluun ohjatussa tilanteessa sekä toimimaan
ryhmässä ja joukkueessa
- tuntee kansallista ja kansainvälistä liikuntakulttuuria

Keskeiset sisällöt ja tavoitteet vuosiluokat 7-9

Perusliikunta/yleisurheilu
Tavoitteena: Oppilaiden motoristen perustaitojen vahvistaminen ja lajitaitojen oppiminen sekä fyysisen kunnon kehittyminen. Oppilas tutustuu eri
yleisurheilulajeihin.
- juoksua sekä urheilukentällä että maastossa
- hyppyjä
- heittoja

Suunnistus ja retkeily
Tavoitteena: Oppilaat oppivat kartanlukutaitoa ja luonnossa selviytymisen taitoja sekä oppivat kunnioittamaan luontoa. Tuntevat jokamiehen oikeudet
ja velvollisuudet.
- karttamerkit
- kartan suuntaaminen
- korkeussuhteet
- mittakaava
- oman olinpaikan määrittäminen
- kompassin käyttö

Voimistelu ja lihaskuntoharjoittelu
Tavoitteena: Oppilaiden kehonhallinnan, ryhdikkyyden, lihastasapainon, liikkuvuuden, kette-ryyden ja itseilmaisun kehittäminen. Oppilas oppii
arvioimaan oman kuntonsa sekä perustai-tojensa kehittymistä mm. säännöllisten kuntotestien avulla. Lihashuollon merkityksen ymmär-täminen.
- perusvoimistelu
- telinevoimistelu
- välinevoimistelu
- aerobic eri muodoissaan
- kuntovoimistelu
- jooga ja rentoutusharjoitukset
- kuntosaliharjoittelu

Vesiliikunta ja hengenpelastus
Tavoitteena: Monipuoliset vedessä liikkkumisen taidot ja virkistäytyminen.
- uintitekniikkaharjoitukset
- kuntouinti
- vesivoimistelu
- vesipelit
- vesijuoksu
- hengenpelastusharjoitukset

Musiikkiliikunta
Tavoitteena: Oppilas oppii tunnistamaan musiikin rytmin ja oppii liikkumaan rytmissä. Ylei-simpien seuratanssien perusteiden oppiminen ja
itseilmaisun kehittyminen. Eri kulttuureihin tutustuminen tanssin kautta. Sosiaalisten taitojen kehittyminen ja tanssietiketin omaksuminen.
- lavatanssit
- rivitanssit
- kansantanssit
- eri tanssien koreografioita
- salonkitansseja

Palloilu
Tavoitteena: Yleisimpien pallopelien perustaitojen ja sääntöjen oppiminen sekä pelikäsityksen kehittyminen. Yhteispelin idean ymmärtäminen ja reilun
pelin periaatteiden ymmärtäminen.
- pesäpallo
- jalkapallo
- salibandy/sähly
- käsipallo
- koripallo
- lentopallo
- sulkapallo
- pöytätennis
- tennis
- koulugolf
- ultimate
- frisbeegolf
- rugby
- erilaiset viitepelit
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Luistelu ja jääpelit
Tavoitteena: Sujuvan luistelutaidon oppiminen. Yleisimpien jääpelien perustaitojen ja sääntö-jen oppiminen sekä pelikäsityksen kehittyminen.
- perusluistelu
- taitoluistelu
- ringette
- kaukalopallo
- jääkiekon erilaiset sovellukset

Hiihto
Tavoitteena: Molempien hiihtotapojen perusteiden oppiminen.
-perinteinen hiihtotapa
- luisteluhiihto
- retkihiihto
- mahdollisuuksien mukaan tutustuminen lasketteluun/lautailuun

7.19 Kotitalous

VUOSILUOKAT 7−9

Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä
niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä
lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.

Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja
kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka
käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa
mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta
• pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa
• tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen
mukaisia aineita, välineitä ja työtapoja
• toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia
• tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia.

KESKEISET SISÄLLÖT
Perhe ja yhdessä eläminen
• hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat
• sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri
• tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä

Ravitsemus ja ruokakulttuuri
• ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka
• ruoan laatu ja turvallisuus
• perusruoanvalmistusmenetelmät
• aterioiden suunnittelu ja erilaisia ruokailutilanteita suomalaisessa ruokakulttuurissa
• ruokakulttuurien muuttuminen

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
• oman rahankäytön suunnittelua
• kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet
• tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö
• kulutuksen ympäristövaikutukset

Koti ja ympäristö
• asunnon ja tekstiilien hoito
• kotitalouden jätehuolto
• kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttöä

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas
• osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäisesti ja ryhmässä
• tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa.

Käytännön työtaidot
Oppilas
• tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa
• osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravitsemussuositukset huomioon ottaen
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja -välineitä turvallisesti
• osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä
• osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä
• osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta.

Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot
Oppilas
• osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon
luotettavuutta
• osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa
• tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet.

Sastamala
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KOTITALOUS

Vuosiluokka 7

Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työ-taitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä
niiden soveltamista arkielämän tilanteis-sa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja talou-destaan sekä
lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.

Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja
kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka
käsittelevät nuorta itseään, kotia, ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muut-tuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa
mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa.

Tavoitteet

Oppilas oppii
- ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta
- pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa
- tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen
mukaisia aineita, välineitä ja työtapo-ja
- toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia
- tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälisty-misen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia.

Keskeiset sisällöt

Perhe ja yhdessä eläminen
- hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat
- sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri
- tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä

Ravitsemus ja ruokakulttuuri
- ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka
- ruoan laatu ja turvallisuus
- perusruoanvalmistusmenetelmät
- aterioiden suunnittelu ja erilaisia ruokailutilanteita suomalaisessa ruokakulttuurissa
- ruokakulttuurien muuttuminen

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
- oman rahankäytön suunnittelua
- kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet
- tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö
- kulutuksen ympäristövaikutukset

Koti ja ympäristö
- asunnon ja tekstiilien hoito
- kotitalouden jätehuolto
- kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttöä

Sisällöt 7. luokka

Perhe ja yhdessä eläminen
- pöytätavat ja kattaminen
- kalenterivuoden juhlat
- ryhmätyötaidot, toisen huomioon ottaminen
- vastuu työstä ja tasapuolinen työnjako

Ravitsemus ja ruokakulttuuri
- suomalaiset ruokavaliomallit
- ravintoaineet pääpiirteittäin
- elintarviketuntemusta
- työnsuunnittelu, mittaaminen
- keittäminen, paistaminen
- suurustamistavat
- taikinatyypit
- omat ateriasuunnitelmat
- suomalainen perusruoka

Kuluttaja ja ympäristö
- taloudellisuus
- kuluttajan velvollisuudet ja oikeudet tavaraa ostettaessa
- kodin sähkön- ja vedenkulutus

Koti ja ympäristö
- keittiöhygienia ja keittiön tilojen siivous
- oman huoneen siivous
- vuoteen hoito
- jalkineiden hoito
- pyykin pesu käsin ja koneella
- silittäminen ja mankelointi
- kodin jätteiden lajittelu
- keittiötyövälineet ja niiden käyttö
- lieden ja uunin käyttö
- mikroaaltouunin, sähkövatkaimen ja sauvasekoittimen käyttö
- jääkaapin ja astianpesukoneen käyttö ja hoito
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- kodin työturvallisuus

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas
- osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäi-sesti ja ryhmässä
- tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä oppimistilanteissa

Käytännön työtaidot
Oppilas
- tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyttää näitä niitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa
- osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravit-semussuositukset huomioon ottaen
- osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja -välineitä tur-vallisesti
- osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä
- osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä
- osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta

Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot
Oppilas
- osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pak-kausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon
luotettavuutta
- osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahankäyttö-suunnitelmansa
- tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 5

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
- oppilas on harvoin myönteinen, aktiivinen ja vastuuta kantava
- oppilaalta puuttuu omatoimisuus
- oppilaan käyttäytyminen on häiritsevää

Käytännön työtaidot
- oppilas osoittaa harvoin taitojaan, on passiivinen ja välinpitämätön
- opettajan on ohjattava oppilasta
- oppilas on huolimaton ja pinnallisesti tekevä
- oppilas on usein poissa

Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot
- oppilas osaa opettajan/oppilaan ohjauksessa etsiä tietoa
- oppilaan kotitehtävät on tekemättä
- oppilaalla on pintatietoa

Kotitalouden opetussuunnitelmaan sisältyvät läpäisyaiheet

1. Ihmisenä kasvaminen
- luovuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, esteettisyys, toisten huomioon ottaminen, velvolli-suudet, vastuut ryhmässä, erilaiset yhteistoimintatavat

2. Kulttuuri-identiteetti
- kulttuuriperintö, suomalainen, pohjoismainen ja eurooppalainen kulttuuri, kansainvälisyys, tapakulttuuri

3. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä
- yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisen hyvinvoinnista, ekotehokkuus arjen toimintatavoissa, tuotteen elinkaari, oman talouden
hallinta, kulutuskäyttäytyminen

4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
- omatoimisuus, aloitteellisuus ja yhteistyökykyisyys ryhmätyöskentelyssä, vastuun ottaminen yhteisten asioiden hoidosta, muutosten ja ristiriitojen
kohtaamista ja käsittelemistä toimimalla pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi, sisäisen yrittäjyyden valmiuksien harjoittelua erilaisten
ateriasuunnitelmien muodossa

5. Turvallisuus ja liikenne
- työturvallisuus

7.20 Valinnaiset aineet

Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden,
mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä on
myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden tulee tukea
perusopetuksen tavoitteita.

Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 6. §:ssä on määritelty valinnaisten aineiden yhteenlaskettu vähimmäisviikkotuntimäärä sekä niiden jakaminen
- oppiaineiden syventäviin tai soveltaviin oppimääriin
- useasta oppiaineesta muodostettuihin kokonaisuuksiin
- vieraisiin kieliin
- tietotekniikkaan liittyviin aineisiin.

Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan.

Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A- ja B-kielinä opetettavien valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Muista
valinnaisista kielistä päätetään opetussuunnitelmassa.

Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään perusopetusasetuksen määrittelemä oppilaan vähimmäisviikkotuntimäärä, voivat
viikkotunnit ylityksen osalta sisältää myös valinnaisia aineita.

Tuntijaossa on vuosiluokilla 1−4 taide- ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta) vähimmäistuntimäärän lisäksi varattu kuusi
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vuosiviikkotuntia näille aineille yhteistä opetusaikaa. Myös vuosiluokilla 5−9 on kuusi vuosiviikkotuntia näiden aineiden yhteistä opetusaikaa.
Paikallisessa opetussuunnitelmassa taide- ja taitoaineiden yhteinen opetusaika voidaan jakaa mainittujen aineiden kesken yhteisesti kaikille oppilaille
tai se, taikka osa siitä voidaan jättää oppilaskohtaisesti valittaviksi taide- ja taitoaineiden syventäviksi opinnoiksi.

Sastamala

Sastamalan yläkoulujen valinnaisainejärjestelmät ovat koulukohtaisia. Valinnaisaineiden tavoitteet, laajuus, sisällöt ja kuvaus, arviointi ja mille luokalle
se on suunnattu määritellään kunkin koulun valinnaisaineoppaassa.

Vähintään kahden vuosiviikkotunnin mittaiset valinnaisaineet arvioidaan numerolla. Kaikista lukukauden aikana opiskelluista valinnaiskursseista
annetaan numeroarviointi viimeistään kyseisen lukuvuoden lukuvuositodistukseen. 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.

Oppilaan valintalomakkeissa esittämä toivejärjestys valinnaisainekursseihin on sitova, ja esitettyjä toiveita noudatetaan, mikäli kurssia valitsee riittävä
määrä oppilaita. Mikäli oppilaan ensimmäinen kurssitoive ei toteudu, oppilas saa toisena olevan kurssitoiveen mukaisen kurssin jne.
Valinnaisaineiden toteuttamisessa pyritään turvaamaan se, että oppilas saisi esittämiään valinnaisainetoiveita edes jossakin laajuudessa opinto-
ohjelmaansa. Samoissa opetusryhmissä saattaa olla oppilaita eri vuosiluokilta, näin varmistetaan opetusryhmien muodostuminen. Oppilaan on
noudatettava valinnaislomakkeen palauttamisessa annettuja aikatauluja. Mikäli oppilas palauttaa lomakkeen myöhässä, hänet voidaan sijoittaa vain
sellaisiin valinnaisaineryhmiin, joissa on tilaa.

Mikäli oppilas haluaa oppimisvaikeuksien vuoksi lopettaa lyhyen kielen opinnot tai hänen osallistumisensa jollekin valinnaisainekurssille estyy
pitkäaikaisesti, hänelle voidaan tarjota korvaava opiskelupaikka sellaisessa valinnaisaineryhmässä, jossa on opetuksen alkaessa vielä tilaa.
Valinnaiskurssien opiskelu on oleellinen osa koulunkäyntiä ja niiden hyväksytty suorittaminen on edellytys oppivelvollisuuden suorittamiselle ja
päättötodistuksen saamiselle. Tehtäviin valintoihin keskitytään huolella ja valitaan kursseja, joiden opiskeluun on valmis sitoutumaan ja joiden avulla
voi luoda juuri omiin suunnitelmiinsa ja elämäänsä sopivan opintoyhdistelmän.

7.21 Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista
kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja
kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää
koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja
sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-
ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.

TAVOITTEET
Oppilas
• oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
• oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa
• oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit
• oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan
• saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa
• oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja
viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia
• oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa
• saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa
• oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen.

VUOSILUOKAT 1–2

Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan estää
oppimisvaikeuksien syntymistä. Sujuvan opiskelun turvaamiseksi ohjauksen on tuettava oppilasta opiskelutaitojen kehittämisessä. Oppilasta tulee
ohjata suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin, käyttämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä.

Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1–2 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaan tulee saada
henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.

VUOSILUOKAT 3–6

Vuosiluokkien 3–6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien
tekemisessä. Oppilasta tulee ohjata myös hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivelvaiheissa. Vuosiluokkien 3–6 aikana
aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään.

Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja käyttämään monipuolisia työtapoja. Oppilasta tulee ohjata
myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen.

Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3–6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjaukseen
voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Myös vuosiluokkien 3–6 oppilaiden tulee saada henkilökohtaista
ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.

VUOSILUOKAT 7–9

Perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien oppilaanohjaus tulee järjestää siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu
- luokkamuotoisesta ohjauksesta
- yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta
- sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta
- työelämään tutustumisesta.

Oppilaalle tulee järjestää henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä
elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Oppilaalle tulee järjestää pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille
yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä.
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Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta tulee ohjata ja tukea jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohjata käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita
yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita.

Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa
virikkeitä yrittäjyydestä.

Oppilaalle tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee
voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee
järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Opetussuunnitelmaan tulee laatia suunnitelma työelämään tutustumisen
järjestelyistä.

LUOKKAMUOTOINEN OHJAUS

TAVOITTEET
Oppilas
• oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja
• muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opiskelumahdollisuuksista
• oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan omia opiskelutaitojaan
• oppii kehittämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
• tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista
• hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista
• opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla.

KESKEISET SISÄLLÖT
• itsetuntemus ja ammatillinen kehitys
• kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen ja oppilaan arviointi
• opiskelun taidot
• tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot
• työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat
• Suomen koulutusjärjestelmä
• jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatko-opintoihin
• opiskelu ja työskentely ulkomailla
• ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut
• tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

Sastamala

OPPILAANOHJAUKSEN TAVOITTEET 1-9 LUOKILLA

Oppilaanohjauksen tavoitteena on ohjata oppilasta itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja tasapainoiseen persoonallisuuteen sekä kehittämään
itsetuntemustaan.

Oppilaanohjaus edellyttää aktiivista yhteistyötä koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat erityisesti
luokanopettajat ja toisen asteen opinto-ohjaajat oppilaan opintopolun nivelvaiheissa. Yhteistyötä tehdään myös yhteisvalintaa hoitavien
viranomaisten, työvoimatoimiston, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen, poliisin sekä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa

Oppilaanohjauksessa ei ole numeroarviointia. Oppilaalle annetaan sanallista arviointia, palautetta ja tukea valinnoilleen. Tällä tähdätään oppilaan
itsetuntemuksen ja -luottamuksen parantamiseen. Ohjaaja kunnioittaa ohjattavan itsemääräämisoikeutta ja tukiessaan ohjattavan omia ratkaisuja,
ohjaaja ottaa huomioon ohjattavan yksilölliset voimavarat, tavoitteet ja olosuhteet. Ohjaus on luottamuksellista ja kannustavaa.

TAVOITTEET: luokat 1–2

Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan estää
oppimisvaikeuksien syntymistä. Sujuvan opiskelun turvaamiseksi ohjauksen on tuettava oppilasta opiskelutaitojen kehittämisessä. Oppilasta tulee
ohjata suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin, käyttämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä.
Oppilaanohjausta toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta
opiskelunsa ja valintojensa tueksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.

TAVOITTEET: luokat 3–6

Vuosiluokkien 3–6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien
tekemisessä. Oppilasta tulee ohjata myös hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivelvaiheissa. Vuosiluokkien 3–6 aikana
aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään. Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja
käyttämään monipuolisia työtapoja. Oppilasta tulee ohjata myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen.

Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3–6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaiden
tulee saada myös henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Vuosiluokkien 1- 6
luokanopettajat tekevät yhteistyötä vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjaajien kanssa.

TAVOITTEET: luokat 7-9

Perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu luokkamuotoisesta
ohjauksesta, yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta, sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta
pienryhmäohjauksesta ja työelämään tutustumisesta.Kaikille yhteinen aines käsitellään oppilaanohjauksen tunneilla. Luokkatunnit ovat
pääsääntöisesti informatiivisia, mutta työtavoissa painotetaan myös oppilaskeskeisiä muotoja, kuten tiedonhankintaa ja itsearviointia. Oppilaalle
järjestetään henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä
elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Henkilökohtaisen ohjauksen tavoitteena on, että oppilas pohtii itse kehitystään, opiskeluaan ja
valintojaan. Pienryhmäohjauksessa myös ryhmän jäsenet oppivat ohjaamaan toisiaan ja ottamaan kantaa yhteisiin asioihin. Pääpaino on
henkilökohtaisessa ohjauksessa.

7. luokka
Oppilas
- tuntee kouluyhteisönsä ihmiset, tavat, toiminnan ja säännöt sekä muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja
opiskelumahdollisuuksista
- oppii itsenäisyyteen vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
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- oppii asettamaan tavoitteita ja suunnittelemaan tulevaisuuttaan
- oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa
- oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja opiskelustrategioitaan
- oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia
- oppii tekemään valintoja ja päätöksiä

8. luokka
Oppilas
- oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta, ammatinvalintaa sekä muita elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten
- oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä, ammattialoista ja yrittäjyydestä
- oppii arvioimaan omia kykyjä ja taitoja sekä omaa toimintaansa
- kiinnostuu jatko-opinnoista, työelämästä ja ammateista
- on motivoitunut opiskelemaan ja ymmärtää opiskelun merkityksen
- kasvaa monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen
- tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatko-opintomahdollisuuksista
- tuntee pääpiirteittäin lähialueen koulutustarjonnan

9. luokka
Oppilas
- oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa
- saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa
- tuntee jatko-opintomahdollisuudet ja tietää yhteishakuun liittyvät asiat
- laajentaa itsetuntemustaan ja kehittyy vuorovaikutustaidoissaan
- laajentaa tietämystään työelämästä ja itseään kiinnostavista ammateista
- pystyy tekemään jatko-opintopäätöksen
- tietää miten hänen tulee toimia, jos jää ilman opiskelupaikkaa
- opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla
- osaa omatoimisesti hakea työtä, opintotukea ja ohjausta peruskoulun jälkeen

Jatko-opiskeluun ohjaaminen

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta tulee ohjata ja tukea jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohjata käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita
yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. Yhteistyö huoltajien kanssa korostuu erityisesti nivelvaiheissa ja tuen tarpeen
määrittelyssä, tuen toteuttamisessa sekä sen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Työelämään tutustuminen

Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa
virikkeitä yrittäjyydestä. Tämän yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt,
eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö ja työelämään tutustuminen. Työelämään tutustumista kehitetään huomioimalla koulutuksessa ja
elinkeinoelämässä tapahtuvat muutokset.

Oppilaalle tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee
voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee
järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Kullakin yläkoululla on suunnitelma työhöntutustumisen järjestämisestä
koulukohtaisesti.

Seitsemännellä luokalla oppilaat ovat työelämään tutustumassa yhdestä kahteen päivään. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla työelämään
tutustumisjakson pituus on kolmesta päivästä kahteen viikkoon. Ennen TET-jaksoja oppilaalle annetaan ohjeet työpaikan hankkimisesta ja
opastetaan työelämänpelisääntöihin. Erityisesti painotetaan hyvää käytöstä, täsmällisyyttä, rehellisyyttä ja oikeaa asennetta työhön. Seitsemännellä
luokalla oppilaat ovat pääsääntöisesti huoltajiensa työpaikoilla työhön tutustumassa. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla pyritään siihen, että
oppilas hankkii itselleen TET-paikan omien tavoitteidensa mukaisesti. Tarvittaessa oppilasta autetaan TET-paikan hankkimisessa.

Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus kokea ja oppia työelämän pelisääntöjä ja vahvistaa hänen tietojaan eri
ammateista. Samalla hän syventää itsetuntemustaan ja sosiaalisia taitojaan. TET tukee myös oppilaan jatko-opintovalintoja. TET:n integrointi muihin
oppiaineisiin ja yhteistyö eri aineiden opettajien kanssa on tutustumista laajentava ja rikastuttava tekijä. Yhteistyötä voidaan tehdä valmistauduttaessa
tutustumisjaksoon, sen aikana sekä sen jälkeisessä raportoinnissa.

Oppilaanohjauksen sisällöt 7-9

IHMISENÄ KASVAMINEN OPISKELU KOULUTUS TYÖELÄMÄ
7.
LUOKKA

Ihmissuhdetaidot
Suvaitsevaisuus
Yhteistyötaidot
Vastuullinen toiminta
Itsearviointi

Opiskelutaidot
Opiskelun merkitys
Omien opiskelutaitojen
kehittäminen
Myönteinen opiskeluasenne
Valinnaisuus

Kouluyhteisössä toimiminen
Sopeutuminen uuteen
kouluun ja luokkaan
Perusopetuksen rakenne
Opinnoissa eteneminen
Oppilaan arviointi

Työelämätietous
Lähiyhteisön töitä ja
ammatteja
Oman ja toisen työn
kunnioittaminen
Työelämän säännöt
TET-paikan hakeminen

8.
LUOKKA

Itsetuntemus
Omien vahvuuksien tunnistaminen
Realistinen minäkuva

Lahjakkuuden lajit
Tiedonhankintataidot
Tavoitteellinen opiskelu
Opiskelun merkitys

Suomen koulutusjärjestelmä
Jatko-opintomahdollisuudet
Lukio-opinnot
Ammatilliset perusopinnot
Koulutusalat
Yhdistelmäopinnot
Opintokäynnit ja vierailut

Ammatti- ja työelämätietous
Elinkeinorakenne ja
ammattialat
Yritysvierailut
Asiantuntijavierailut

9.
LUOKKA

Itsetuntemus
Omien elämäntavoitteiden
selkiinnyttäminen ja kriittinen
pohdiskelu
Ammatillinen kehitys

Suunnittelu- ja päätöksentekotaidot
Opiskelutavoitteiden asettaminen
vastuun ottaminen omista
valinnoistaan ja toiminnastaan

Lisäopetus
Toisen asteen oppilaitokset
Oppisopimuskoulutus
Muut koulutusvaihtoehdot
Korkea-asteen koulutus
Opiskelu ulkomailla
Jatko-opintoihin
hakeutuminen
Opintokäynnit

Työelämätietouden
laajentaminen
Tasa-arvo yhteiskunnassa
ja työelämässä
Kansainvälisyys
Yrittäjyys
Työn merkitys yksilölle ja
yhteiskunnalle
TET
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Ohjaus-, tiedotus- ja
neuvontapalvelut

8 luku OPPILAAN ARVIOINTI

Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät.

8.1 Arviointi opintojen aikana

Arvioinnin tehtävä

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle
asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muo¬dosta¬maan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös
oppilaan persoonallisuuden kasvua.

Arvioinnin periaatteet

Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja
edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnissa otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan arviointi muodostaa
kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja
toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa
opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät kansallisesti sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin
pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus
oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta kuvattaessa, miten oppilas on
saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan.

Opetussuunnitelmassa tulee määritellä yleiset ja oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen
tietoa arvioinnin perusteista ja pyydettäessä on selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu.

Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden yhdistelmänä. Numeroarvosana kuvaa osaamisen
tasoa. Sanallisella arvioinnilla voidaan kuvata myös oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Yhteisten aineiden arvioinnissa tulee todistuksissa
käyttää numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla. Jos oppilas suorittaa jonkin yhteisen oppiaineen kaikki opinnot ennen tätä, tulee
numeroarvostelua käyttää lukuvuositodistuksessa jo sinä lukuvuonna, jolloin kyseisen oppiaineen opiskelu päättyy. Sanallista arviointia käytettäessä
lukuvuositodistuksesta tulee käydä ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti. Valinnaisten aineiden arvioinnista päätetään
opetussuunnitelmassa.

Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja monipuolisesti. Tietoa tulee antaa oppilaan
edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja
arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin.

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Perusopetusasetuksen 11. §:ssä on määritelty opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta siirtymisen periaatteet. Opetussuunnitelman perusteet
täydentävät asetusta. Opetussuunnitelmassa tarkennetaan vuosiluokalle jättämisen käytäntöjä.

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri
oppiaineiden tai aineryhmien opinnot.

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan
vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai
aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot.
Mahdollisuuksia voidaan antaa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä.

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan
ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe voi
sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.

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 raukeavat.

Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaisesti

Mikäli opetussuunnitelmassa on perusopetusasetuksen 11. § 3. momentin mukaisesti päätetty, että oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän
sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan, opetussuunnitelmassa on määriteltävä ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin
opintokokonaisuuden opiskelun aloittamiselle. Perusopetusasetuksen mukaan oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas siirtyy lukuvuoden
koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella.

Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen
oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta.

Arvioitavat oppiaineet

Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmää lukuun ottamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1−4 arvioidaan yhtenä
kokonaisuutena ympäristö- ja luonnontieto. Vuosiluokilla 5−6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, samoin fysiikka ja kemia.
Vuosiluokilla 7−9 arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erikseen.

Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut
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tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon
myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia.
Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä
arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita
määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet.

Oppilaan itsearviointi

Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan
itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva oppijana sekä osallisuuden
tunne vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas oppii myös tiedostamaan omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja tavoitteita
sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään oppimisprosessiaan.

Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Tämä
edellyttää säännöllisen palautteen antamista oppilaalle hänen työskentelystään. Oppilasta tulee ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti
osaamistaan ja oppimistaan.

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet
ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin
osoittamaan osaamisensa. Arviointipalaute auttaa oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa.

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja
kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan
oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin
tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin.
Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu perusopetuksen yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen
mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty.

Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Oppilaan arviointi kohdistuu edistymiseen toiminta-alueittain. Arvioitavia toiminta-alueita ovat
motoriikka, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Arvioinnin tulee perustua oppilaan kasvamis-
ja oppimisprosessiin, sen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Oppimista arvioitaessa tulee ottaa huomioon oppilaan vamman tai sairauden aiheuttamat esteet
oppimiselle.

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi

Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito.
Oppilaan arvioinnissa tulee käyttää monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän kykenee osoittamaan
osaamisensa mahdollisista suomen tai ruotsin kielen taitojen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista koko
perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia.

Sastamala

ARVIOINNIN PERIAATTEET

Arviointi on kokonaisuus, jossa tärkeää on opettajan antama jatkuva palaute ja yhteistyö huoltajien kanssa. Arviointi muodostaa kokonaisuuden
lukuvuoden aikana, perusopetuksen aikana ja eri oppiaineiden kesken. Koko perusopetuksen kestävä jatkumo ottaa huomioon oppilaan kasvun ja
kehityksen eri vaiheet. Arviointimenetelmien ja palautteen tulee olla monipuolisia.

Sastamalassa oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1-3. Numeroarviointia käytetään vuosiluokilla 4-9.

Vähintään kahden vuosiviikkotunnin mittaiset valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Yhden vuosiviikkotunnin mittaiset valinnaisaineet arvioidaan
sanallisesti: hyväksytty/hylätty.

Käyttäytymisen arviointi on osa koulun kasvatustehtävää, joka hyvin tehtynä vahvistaa avointa, myönteistä ja kannustavaa toimintakulttuuria ja lisää
yhteisöllisyyttä. Käyttäytymisen arvio merkitään lukuvuositodistuksiin ja välitodistuksiin ja annetaan keskustellen palautetta. Arviota ei merkitä
päättötodistukseen eikä erotodistukseen. Arvioinnin pohjana ovat koulun seuraavat käyttäytymiselle asetetut tavoitteet:

KRITEERIT KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIIN

10 Oppilas
- arvostaa omaa ja toisten työtä
- ottaa huomioon muut ja ympäristön
- käyttäytyy esimerkillisen mallikelpoisesti ja asiallisesti

9 Oppilas
- arvostaa omaa ja toisten työtä
- ottaa huomioon muut ja ympäristön
- käyttäytyy asianmukaisesti ja ystävällisesti
- on sisäistänyt järjestyssäännöt ja noudattaa niitä

8 Oppilas
- arvostaa yleensä omaa ja toisten työtä
- suhtautuu koulutyöhön, ympäristöön ja muihin ihmisiin enimmäkseen
myönteisesti
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- on sisäistänyt järjestyssäännöt ja noudattaa niitä huomautusten tuella
- on voinut saada jälki-istunnon

7 Oppilas
- arvostaa omaa ja toisten työtä satunnaisesti
- ottaa vain ajoittain huomioon muut ja ympäristön
- käyttäytyy siten, että siinä on usein huomautettavaa
- noudattaa enimmäkseen järjestyssääntöjä
- on voinut saada rangaistuksen

6 Oppilas
- ottaa harvoin huomioon muut ja ympäristön
- noudattaa järjestyssääntöjä valikoiden
- on saanut rangaistuksen
- suhtautuu koulunkäyntiin kielteisesti
- arvosanan 6 antaminen edellyttää yhteydenottoja lukukauden aikana oppilaan huoltajaan oppilaan käyttäytymisestä

5 Oppilas
- ei ota huomioon muita eikä ympäristöä
- rikkoo järjestyssääntöjä toistuvasti ja tietoisesti
- on saanut useita rangaistuksia
- suhtautuu koulunkäyntiin kielteisesti

4 Oppilas
- ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa
- ei sopeudu kouluympäristöön.

8.2 Päättöarviointi

Arvioinnin tehtävä

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri
oppiaineissa.

Arvioinnin periaatteet

Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä
oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen
päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta,
monipuoliseen näyttöön perustuen. jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan osaaminen arvioidaan
kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta
jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.

Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien
edellyttämää osaamista.

Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan.

Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan,
arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin
kriteereihin.

Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Arvioitavat oppiaineet

Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras
kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide,
käsityö, liikunta sekä kotitalous.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa arvioidaan kohdassa 7.2 mainitut oppimäärät, joista oppilas opiskelee yhtä tai kahta. 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 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.

8.3 Todistukset

Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on
näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen.

Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset

Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat
1. Lukuvuositodistus

Page 203 of 211Sastamalan perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

18.10.2017http://opspro.peda.net/sastamala/viewerprint.php3?DB=sastamalapops2011&printmod...



2. Välitodistus
3. Erotodistus

Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden aikana voidaan lisäksi antaa välitodistuksia. Jakso-opetusta
noudatettaessa jakson päättyessä annettava jaksotodistus voi toimia välitodistuksena. Lukuvuoden aikana annetut jaksotodistukset voivat yhdessä
muodostaa lukuvuositodistuksen.

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.
Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään
toiseen kouluun.

Todistuksiin merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, oppilaan henkilötunnus, todistuksen antamispäivä, allekirjoitus,
arvio oppilaan käyttäytymisestä sekä oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Jos työskentely arvioidaan
erikseen, merkitään sen arvio todistukseen. Lukuvuositodistukseen merkitään myös tieto luokalta siirtymisestä sekä mahdollisesta luokalle
jättämisestä. Numeroarvostelua käytettäessä todistukseen merkitään perusopetusasetuksen 10. §:n mukainen arviointiasteikko. Todistuksissa tulee
olla merkintä, että ne ovat Opetushallituksen 16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. Opetuksen järjestäjä päättää
todistusten ulkoasusta.

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 puolet on opetettu muulla kuin koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita
opetuksessa käytetty kieli ja sillä opetetut oppiaineet.

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.

Perusopetuksen päättötodistus

Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä.

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin seuraavin poikkeuksin: Päättötodistukseen merkitään
oppilaan koko nimi ja henkilötunnus, rehtorin allekirjoitus, yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valinnaisten aineiden arviointi sanoin
(välttävä–erinomainen) ja numeroin (5–10). Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen ja vieraat kielet,
uskonto) merkitään suoritettu oppimäärä. Taito- ja taideaineista todistukseen merkitään oppilaan opiskelemien oppiaineiden laajuus
vuosiviikkotunteina. Taito- ja taideaineista opintojen laajuus merkitään viidenneltä vuosiluokalta alkaen. Päättötodistukseen tulee maininta siitä, että
oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista. Arviota oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä ei merkitä
päättötodistukseen.

Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavista
valinnaisista aineista merkitään nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee
merkintä ”valinnaiset
opinnot”, sen jälkeen kaikkien kyseiseen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä
merkintä ”hyväksytty”.

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään
päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko
numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”.

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet ja opiskellut
vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valinnaisaineen kohdalla tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen joko
numeroarvosana tai merkintä ”hyväksytty”
vuosiviikkotuntimäärästä riippuen.

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä,
arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se
arvostellaan numeroin.

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.

Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen
järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.

Päättötodistukseen tulee merkitä oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppiaineen perusopetuksen oppitunneista on päättövaiheessa
opetettu vähintään puolet muulla kuin koulun opetuskielellä.

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.

Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin
perustein kuin päättötodistuksessa.

Muut todistukset

Muut perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat
1. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta
2. Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä
3. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

Jos oppilas on suorittanut 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. Jos oppilas on suorittanut osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, annetaan hänelle
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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, mahdollinen oppimäärä sekä
arvosana. Yhteisten oppiaineiden laajuutta vuosiviikkotunteina ei merkitä. Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki yhteiset oppiaineet
saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

Sastamala

Sastamalassa annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus, syyslukukauden päättyessä välitodistus ja tarvittaessa erotodistus.

9 LIITTEET

Liite 1. Kirjainmallit, numerot ja välimerkit

Opetushallituksen sivuilla
Tiedosto [http://www.oph.fi/info/ops/kirjainmallit.pdf]

Liite 2. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen
ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Taitotaso A1 - Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa

Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen

A1.1 Kielitaidon
alkeiden
hallinta

* Ymmärtää erittäin rajallisen
määrän tavallisimpia sanoja
ja fraaseja (tervehdyksiä,
nimiä, lukuja, kehotuksia)
arkisissa yhteyksissä.

* Ei edes ponnistellen
ymmärrä kuin kaikkein
alkeellisinta kieliainesta.

*Tarvitsee erittäin paljon
apua: toistoa, osoittamista,
käännöstä.

*Osaa vastata häntä koskeviin
yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin
lausein. Vuorovaikutus on
puhekumppanin varassa, ja
puhuja turvautuu ehkä
äidinkieleen tai eleisiin.
* Puheessa voi olla paljon pitkiä
taukoja, toistoja ja katkoksia.
* Ääntäminen voi aiheuttaa
suuria ymmärtämisongelmia.
* Osaa hyvin suppean
perussanaston ja joitakin
opeteltuja vakioilmaisuja.
* Puhuja ei kykene vapaaseen
tuotokseen, mutta hänen
hallitsemansa harvat
kaavamaiset ilmaisut voivat olla
melko virheettömiä.

*Tuntee kirjainjärjestelmän,
mutta ymmärtää tekstistä vain
hyvin vähän.
*Tunnistaa vähäisen määrän
tuttuja sanoja ja lyhyitä
fraaseja ja osaa yhdistää niitä
kuviin.
* Kyky ymmärtää
entuudestaan tuntematon
sana edes hyvin
ennakoitavassa yhteydessä on
erittäin rajallinen.

*Osaa viestiä välittömiä
tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin.
*Osaa kirjoittaa kielen
kirjaimet ja numerot kirjaimin,
merkitä muistiin
henkilökohtaiset perustietonsa
ja kirjoittaa joitakin tuttuja
sanoja ja fraaseja.
*Osaa joukon erillisiä sanoja
ja sanontoja.
* Ei kykene vapaaseen
tuotokseen, mutta kirjoittaa
oikein muutamia sanoja ja
ilmauksia.

A1.2 Kehittyvä
alkeiskieli-
taito

*Ymmärtää rajallisen määrän
sanoja, lyhyitä lauseita,
kysymyksiä ja kehotuksia,
jotka liittyvät
henkilökohtaisiin asioihin tai
välittömään tilanteeseen.
* Joutuu ponnistelemaan
ymmärtääkseen
yksinkertaisiakin lausumia
ilman selviä tilannevihjeitä.

*Tarvitsee paljon apua:
puheen hidastamista, toistoa,
näyttämistä ja käännöstä.

*Osaa viestiä suppeasti joitakin
välittömiä tarpeita ja kysyä ja
vastata henkilökohtaisia
perustietoja käsittelevissä
vuoropuheluissa. Tarvitsee usein
puhekumppanin apua.
*Puheessa on taukoja ja muita
katkoksia.
*Ääntäminen voi aiheuttaa usein
ymmärtämisongelmia.
* Osaa hyvin suppean
perussanaston, joitakin
tilannesidonnaisia ilmaisuja ja
peruskieliopin aineksia.
* Alkeellisessakin vapaassa
puheessa esiintyy hyvin paljon
kaikenlaisia virheitä.

*Ymmärtää nimiä, kylttejä ja
muita hyvin lyhyitä ja
yksinkertaisia tekstejä, jotka
liittyvät välittömiin tarpeisiin.

* Tunnistaa yksinkertaisesta
tekstistä yksittäisen tiedon, jos
voi lukea tarvittaessa
uudelleen

* Kyky ymmärtää
entuudestaan tuntematon
sana edes hyvin
ennustettavassa yhteydessä
on rajallinen.

*Osaa viestiä välittömiä
tarpeita lyhyin lausein.
*Osaa kirjoittaa muutamia
lauseita ja fraaseja itsestään
ja lähipiiristään (esim.
vastauksia kysymyksiin tai
muistilappuja).
* Osaa joitakin perussanoja ja
sanontoja ja pystyy
kirjoittamaan hyvin
yksinkertaisia päälauseita.

* Ulkoa opetellut fraasit voivat
olla oikein kirjoitettuja, mutta
alkeellisimmassakin vapaassa
tuotoksessa esiintyy hyvin
paljon kaikenlaisia virheitä.

A1.3 Toimiva
alkeiskieli-
taito

* Ymmärtää yksinkertaisia
lausumia (henkilökohtaisia
kysymyksiä ja jokapäiväisiä
ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja)
rutiinimaisissa
keskusteluissa
tilanneyhteyden tukemana.
* Pystyy seuraamaan
yksinkertaisia, välittömiin
tilanteisiin tai omaan
kokemukseensa liittyviä
keskusteluja.
* Yksinkertaisenkin viestin
ymmärtäminen edellyttää
normaalia hitaampaa ja
kuulijalle kohdennettua

*Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja
lähipiiristään. Selviytyy kaikkein
yksinkertaisimmista
vuoropuheluista ja
palvelutilanteista. Tarvitsee
joskus puhekumppanin apua.
* Kaikkein tutuimmat jaksot
sujuvat, muualla tauot ja
katkokset ovat hyvin ilmeisiä.
*Ääntäminen voi joskus tuottaa
ymmärtämisongelmia.
*Osaa rajallisen joukon lyhyitä,
ulkoa opeteltuja ilmauksia,
keskeisintä sanastoa ja
perustason lauserakenteita.
* Alkeellisessakin puheessa

* Pystyy lukemaan tuttuja ja
joitakin tuntemattomia sanoja.
Ymmärtää hyvin lyhyitä
viestejä, joissa käsitellään
arkielämää ja rutiinitapahtumia
tai annetaan yksinkertaisia
ohjeita.
* Pystyy löytämään
tarvitsemansa yksittäisen
tiedon lyhyestä tekstistä
(postikortit, säätiedotukset).

* Lyhyenkin tekstipätkän
lukeminen ja ymmärtäminen
on hyvin hidasta.

*Selviytyy kirjoittamalla
kaikkein tutuimmissa, helposti
ennakoitavissa arkisiin
tarpeisiin ja kokemuksiin
liittyvissä tilanteissa.
*Osaa kirjoittaa yksinkertaisia
viestejä (yksinkertaisen
postikortin, henkilötiedot,
yksinkertainen sanelu).
* Osaa kaikkein tavallisimpia
sanoja ja ilmauksia, jotka
liittyvät omaan elämään tai
konkreetteihin tarpeisiin. Osaa
kirjoittaa muutamia
yksilauseisia virkkeitä.
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yleiskielistä puhetta. esiintyy paljon
peruskielioppivirheitä.

* Alkeellisessakin vapaassa
tuotoksessa esiintyy
monenlaisia virheitä.

Taitotaso A2 - Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta

Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen

A2.1 Peruskieli-
taidon
alkuvaihe

* Pystyy ymmärtämään
yksinkertaista puhetta tai
seuraamaan keskustelua
aiheista, jotka ovat hänelle
välittömän tärkeitä.

* Pystyy ymmärtämään
lyhyiden, yksinkertaisten,
itseään kiinnostavien
keskustelujen ja viestien
(ohjeet, kuulutukset)
ydinsisällön sekä
havaitsemaan aihepiirin
vaihdokset tv-uutisissa.

* Yksinkertaisenkin viestin
ymmärtäminen edellyttää
normaalilla nopeudella ja
selkeästi puhuttua yleiskielistä
puhetta, joka usein täytyy
lisäksi toistaa.

* Osaa kuvata lähipiiriään
muutamin lyhyin lausein.
Selviytyy yksinkertaisista
sosiaalisista kohtaamisista ja
tavallisimmista palvelutilanteista.
Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen
vuoropuhelun, mutta kykenee
harvoin ylläpitämään pitempää
keskustelua.
*Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja
jaksoja, mutta puheessa on
paljon hyvin ilmeisiä taukoja ja
vääriä aloituksia.
* Ääntäminen on ymmärrettävää,
vaikka vieras korostus on hyvin
ilmeistä ja ääntämisvirheistä voi
koitua satunnaisia
ymmärtämisongelmia.
*Osaa helposti ennakoitavan
perussanaston ja monia
keskeisimpiä rakenteita (kuten
menneen ajan muotoja ja
konjunktioita).
* Hallitsee kaikkein
yksinkertaisimman kieliopin
alkeellisessa vapaassa
puheessa, mutta virheitä esiintyy
yhä paljon perusrakenteissakin.

*Ymmärtää yksinkertaisia
ja kaikkein tavanomaisinta
sanastoa sisältäviä tekstejä
(yksityiskirjeitä, pikku-
uutisia, arkisimpia
käyttöohjeita).

* Ymmärtää tekstin
pääajatukset ja joitakin
yksityiskohtia parin
kappaleen pituisesta
tekstistä. Osaa paikantaa
ja verrata yksittäisiä tietoja
ja pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn
kontekstin avulla.

* Lyhyenkin tekstipätkän
lukeminen ja
ymmärtäminen on hidasta.

* Selviytyy kirjoittamalla kaikkein
rutiininomaisimmista
arkitilanteista.

* Osaa kirjoittaa lyhyitä,
yksinkertaisia viestejä
(henkilökohtaiset kirjeet,
lappuset), jotka liittyvät arkisiin
tarpeisiin sekä yksinkertaisia,
luettelomaisia kuvauksia hyvin
tutuista aiheista (todellisista tai
kuvitteellisista henkilöistä,
tapahtumista, omista ja perheen
suunnitelmista).

*Osaa käyttää perustarpeisiin
liittyvää konkreettia sanastoa ja
perusaikamuotoja sekä
yksinkertaisin sidossanoin (ja,
mutta) liitettyjä rinnasteisia
lauseita.

*Kirjoittaa kaikkein
yksinkertaisimmat sanat ja
rakenteet melko oikein, mutta
tekee toistuvasti virheitä
perusasioissa (aikamuodot,
taivutus) ja tuottaa paljon
kömpelöitä ilmaisuja vapaassa
tuotoksessa.

A2.2 Kehittyvä
peruskieli-
taito

* Ymmärtää tarpeeksi
kyetäkseen tyydyttämään
konkreetit tarpeensa. Pystyy
seuraamaan hyvin
summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia.

*Pystyy yleensä tunnistamaan
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen.
Ymmärtää tavallista sanastoa
ja hyvin rajallisen joukon
idiomeja tuttuja aiheita tai
yleistietoa käsittelevässä
tilannesidonnaisessa
puheessa.
* Yksinkertaisenkin viestin
ymmärtäminen edellyttää
yleispuhekieltä, joka
äännetään hitaasti ja selvästi.
Toistoa tarvitaan melko usein.

* Osaa esittää pienen,
luettelomaisen kuvauksen
lähipiiristään ja sen
jokapäiväisistä puolista. Pystyy
osallistumaan rutiininomaisiin
keskusteluihin omista tai itselleen
tärkeistä asioista. Voi tarvita
apua keskustelussa ja vältellä
joitakin aihepiirejä.

*Puhe on välillä sujuvaa, mutta
erilaiset katkokset ovat hyvin
ilmeisiä.
*Ääntäminen on ymmärrettävää,
vaikka vieras korostus on
ilmeistä ja ääntämisvirheitä
esiintyy.
*Osaa kohtalaisen hyvin
tavallisen, jokapäiväisen
sanaston ja jonkin verran
idiomaattisia ilmaisuja. Osaa
useita yksinkertaisia ja myös
joitakin vaativampia rakenteita.
* Laajemmassa vapaassa
puheessa esiintyy paljon virheitä
perusasioissa (esim. verbien
aikamuodoissa) ja ne voivat
joskus haitata ymmärrettävyyttä.

*Ymmärtää pääasiat ja
joitakin yksityiskohtia
muutaman kappaleen
pituisista viesteistä jonkin
verran vaativissa arkisissa
yhteyksissä (mainokset,
kirjeet, ruokalistat,
aikataulut) sekä
faktatekstejä (käyttöohjeet,
pikku-uutiset).
* Pystyy hankkimaan
helposti ennakoitavaa
uutta tietoa tutuista aiheista
selkeästi jäsennellystä
muutaman kappaleen
pituisesta tekstistä. Osaa
päätellä tuntemattomien
sanojen merkityksiä niiden
kieliasusta ja kontekstista.

* Tarvitsee usein uudelleen
lukemista ja apuvälineitä
tekstikappaleen
ymmärtämiseksi.

* Selviytyy kirjoittamalla
tavanomaisissa arkitilanteissa.

*Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen,
yksinkertaisen kuvauksen
tapahtumista, menneistä toimista
ja henkilökohtaisista
kokemuksista tai
elinympäristönsä arkipäiväisistä
puolista (lyhyet kirjeet,
muistilaput, hakemukset,
puhelinviestit).
*Osaa arkisen perussanaston,
rakenteet ja tavallisimmat
sidoskeinot.
* Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja
rakenteet oikein, mutta tekee
virheitä harvinaisemmissa
rakenteissa ja muodoissa ja
tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.

Taitotaso B1 - Selviytyminen arkielämässä

Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen

B1.1 Toimiva
peruskieli-
taito

*Ymmärtää pääajatukset ja
keskeisiä yksityiskohtia
puheesta, joka käsittelee
koulussa, työssä tai vapaa-
aikana säännöllisesti toistuvia
teemoja mukaan lukien lyhyt
kerronta. Tavoittaa
radiouutisten, elokuvien, tv-
ohjelmien ja selkeiden
puhelinviestien pääkohdat.

* Pystyy seuraamaan yhteiseen

*Osaa kertoa tutuista asioista
myös joitakin yksityiskohtia.
Selviytyy kielialueella
tavallisimmista arkitilanteista ja
epävirallisista keskusteluista.
Osaa viestiä itselleen tärkeistä
asioista myös hieman
vaativammissa tilanteissa.
Pitkäkestoinen esitys tai
käsitteelliset aiheet tuottavat
ilmeisiä vaikeuksia.
*Pitää yllä ymmärrettävää

*Pystyy lukemaan monenlaisia,
muutaman sivun pituisia
tekstejä (taulukot, kalenterit,
kurssiohjelmat, keittokirjat)
tutuista aiheista ja seuraamaan
tekstin pääajatuksia,
avainsanoja ja tärkeitä
yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

* Pystyy seuraamaan tuttua
aihetta käsittelevän parisivuisen

* Pystyy kirjoittamaan
ymmärrettävän, jonkin verran
yksityiskohtaistakin arkitietoa
välittävän tekstin tutuista,
itseään kiinnostavista
todellisista tai kuvitelluista
aiheista.

*Osaa kirjoittaa
selväpiirteisen sidosteisen
tekstin liittämällä erilliset
ilmaukset peräkkäin jaksoiksi
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kokemukseen tai yleistietoon
perustuvaa puhetta. Ymmärtää
tavallista sanastoa ja rajallisen
joukon idiomeja.

* Pitemmän viestin
ymmärtäminen edellyttää
normaalia hitaampaa ja
selkeämpää yleiskielistä
puhetta. Toistoa tarvitaan silloin
tällöin.

puhetta, vaikka pitemmissä
puhejaksoissa esiintyy taukoja
ja epäröintiä.
*Ääntäminen on selvästi
ymmärrettävää, vaikka vieras
korostus on joskus ilmeistä ja
ääntämisvirheitä esiintyy jonkin
verran.
*Osaa käyttää melko laajaa
jokapäiväistä sanastoa ja
joitakin yleisiä fraaseja ja
idiomeja. Käyttää useita
erilaisia rakenteita.
* Laajemmassa vapaassa
puheessa kielioppivirheet ovat
tavallisia (esim. artikkeleita ja
päätteitä puuttuu), mutta ne
haittaavat harvoin
ymmärrettävyyttä.

tekstin pääajatuksia,
avainsanoja ja tärkeitä
yksityiskohtia.

* Arkikokemuksesta
poikkeavien aiheiden ja tekstin
yksityiskohtien ymmärtäminen
voi olla puutteellista.

(kirjeet, kuvaukset, tarinat,
puhelinviestit). Pystyy
välittämään tehokkaasti
tuttua tietoa tavallisimmissa
kirjallisen viestinnän
muodoissa.
*Osaa useimpien tutuissa
tilanteissa tarvittavien
tekstien laadintaan riittävän
sanaston ja rakenteet, vaikka
teksteissä esiintyy
interferenssiä ja ilmeisiä
kiertoilmaisuja.
* Rutiininomainen kieliaines
ja perusrakenteet ovat jo
suhteellisen virheettömiä,
mutta jotkut vaativammat
rakenteet ja sanaliitot
tuottavat ongelmia.

B1.2 Sujuva
peruskieli-
taito

* Ymmärtää selväpiirteistä
asiatietoa, joka liittyy tuttuihin ja
melko yleisiin aiheisiin jonkin
verran vaativissa yhteyksissä
(epäsuora tiedustelu,
työkeskustelut, ennakoitavissa
olevat puhelinviestit).
* Ymmärtää pääkohdat ja
tärkeimmät yksityiskohdat
ympärillään käytävästä
laajemmasta muodollisesta ja
epämuodollisesta
keskustelusta.
* Ymmärtäminen edellyttää
yleiskieltä tai melko tuttua
aksenttia sekä satunnaisia
toistoja ja uudelleenmuotoiluja.
Nopea syntyperäisten välinen
keskustelu ja vieraiden aiheiden
tuntemattomat yksityiskohdat
tuottavat vaikeuksia.

*Osaa kertoa tavallisista,
konkreeteista aiheista
kuvaillen, eritellen ja vertaillen
ja selostaa myös muita aiheita,
kuten elokuvia, kirjoja tai
musiikkia. Osaa viestiä
varmasti useimmissa
tavallisissa tilanteissa.
Kielellinen ilmaisu ei ehkä ole
kovin tarkkaa.
*Osaa ilmaista itseään
suhteellisen vaivattomasti.
Vaikka taukoja ja katkoksia
esiintyy, puhe jatkuu ja viesti
välittyy.
*Ääntäminen on hyvin
ymmärrettävää, vaikka
intonaatio ja painotus eivät ole
aivan kohdekielen mukaisia.
*Osaa käyttää kohtalaisen
laajaa sanastoa ja tavallisia
idiomeja. Käyttää myös
monenlaisia rakenteita ja
mutkikkaitakin lauseita.
* Kielioppivirheitä esiintyy
jonkin verran, mutta ne
haittaavat harvoin
laajempaakaan viestintää.

* Pystyy lukemaan muutaman
kappaleen pituisia tekstejä
monenlaisista aiheista
(lehtiartikkelit, esitteet,
käyttöohjeet, yksinkertainen
kaunokirjallisuus) ja selviää
myös jonkin verran päättelyä
vaativista teksteistä
käytännönläheisissä ja itselleen
tärkeissä tilanteissa.

* Pystyy etsimään ja
yhdistelemään tietoja
useammasta muutaman sivun
pituisesta tekstistä
suorittaakseen jonkin tehtävän.

* Pitkien tekstien jotkin
yksityiskohdat ja sävyt saattavat
jäädä epäselviksi.

*Osaa kirjoittaa
henkilökohtaisia ja
julkisempiakin viestejä,
kertoa niissä uutisia ja
ilmaista ajatuksiaan tutuista
abstrakteista ja
kulttuuriaiheista, kuten
musiikista tai elokuvista.
* Osaa kirjoittaa muutaman
kappaleen pituisen
jäsentyneen tekstin
(muistiinpanoja, lyhyitä
yhteenvetoja ja selostuksia
selväpiirteisen keskustelun
tai esityksen pohjalta).
Osaa esittää jonkin verran
tukitietoa pääajatuksille ja
ottaa lukijan huomioon.
* Hallitsee melko
monenlaiseen kirjoittamiseen
tarvittavaa sanastoa ja
lauserakenteita. Osaa
ilmaista rinnasteisuutta ja
alisteisuutta.

*Pystyy kirjoittamaan
ymmärrettävää ja
kohtuullisen virheetöntä
kieltä, vaikka virheitä esiintyy
vaativissa rakenteissa,
tekstin jäsentelyssä ja
tyylissä ja vaikka äidinkielen
tai jonkin muun kielen
vaikutus on ilmeinen.

Taitotaso B2 - Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa

Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen

B2.1 Itsenäisen
kielitaidon
perustaso

* Ymmärtää asiallisesti ja
kielellisesti kompleksisen
puheen pääajatukset, kun se
käsittelee konkreetteja tai
abstrakteja aiheita. Pystyy
seuraamaan yleisesti
kiinnostavaa yksityiskohtaista
kerrontaa (uutiset,
haastattelut, elokuvat,
luennot).
* Ymmärtää puheen
pääkohdat, puhujan
tarkoituksen, asenteita,
muodollisuusastetta ja tyyliä.
Pystyy seuraamaan laajaa
puhetta ja monimutkaista
argumentointia, jos puheen
kulku on selvästi merkitty
erilaisin jäsentimin (sidesanat,
rytmitys). Pystyy tiivistämään
tai ilmaisemaan kuulemastaan
avainkohdat ja tärkeät
yksityiskohdat.

* Ymmärtää suuren osan
ympärillään käytävästä
keskustelusta, mutta voi kokea
vaikeaksi ymmärtää

*Osaa esittää selkeitä, täsmällisiä
kuvauksia monista kokemuspiiriinsä
liittyvistä asioista, kertoa
tuntemuksista sekä tuoda esiin
tapahtumien ja kokemusten
henkilökohtaisen merkityksen.
Pystyy osallistumaan aktiivisesti
useimpiin käytännöllisiin ja
sosiaalisiin tilanteisiin sekä melko
muodollisiin keskusteluihin. Pystyy
säännölliseen vuorovaikutukseen
syntyperäisten kanssa
vaikuttamatta tahattomasti
huvittavalta tai ärsyttävältä.
Kielellinen ilmaisu ei aina ole täysin
tyylikästä.
*Pystyy tuottamaan puhejaksoja
melko tasaiseen tahtiin, ja
puheessa on vain harvoin pitempiä
taukoja.
*Ääntäminen ja intonaatio ovat
selkeitä ja luontevia.
*Osaa käyttää monipuolisesti kielen
rakenteita ja laajahkoa sanastoa
mukaan lukien idiomaattinen ja
käsitteellinen sanasto. Osoittaa
kasvavaa taitoa reagoida sopivasti
tilanteen asettamiin

*Pystyy lukemaan
itsenäisesti muutaman sivun
pituisia tekstejä
(lehtiartikkeleita, novelleja,
viihde- ja tietokirjallisuutta,
raportteja ja yksityiskohtaisia
ohjeita) oman alan tai
yleisistä aiheista. Tekstit
voivat käsitellä abstrakteja,
käsitteellisiä tai ammatillisia
aiheita, ja niissä on
tosiasioita, asenteita ja
mielipiteitä.
*Pystyy tunnistamaan
kirjoittajan ja tekstin
tarkoituksen, paikantamaan
useita eri yksityiskohtia
pitkästä tekstistä. Pystyy
nopeasti tunnistamaan
tekstin sisällön ja uusien
tietojen käyttöarvon
päättääkseen, kannattaako
tekstiin tutustua tarkemmin.
* Vaikeuksia tuottavat vain
pitkien tekstien idiomit ja
kulttuuriviittaukset.

* Osaa kirjoittaa selkeitä ja
yksityiskohtaisia tekstejä
monista itseään
kiinnostavista aihepiireistä,
tutuista abstrakteista
aiheista, rutiiniluonteisia
asiaviestejä sekä
muodollisempia sosiaalisia
viestejä (arvostelut,
liikekirjeet, ohjeet,
hakemukset, yhteenvedot).
*Osaa kirjoittaessaan
ilmaista tietoja ja
näkemyksiä tehokkaasti ja
kommentoida muiden
näkemyksiä. Osaa yhdistellä
tai tiivistää eri lähteistä
poimittuja tietoja omaan
tekstiin.
* Osaa laajan sanaston ja
vaativia lauserakenteita sekä
kielelliset keinot selkeän,
sidosteisen tekstin
laatimiseksi. Sävyn ja tyylin
joustavuus on rajallinen, ja
pitkässä esityksessä voi
ilmetä hyppäyksiä asiasta
toiseen.
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useamman syntyperäisen
välistä keskustelua, jos nämä
eivät mitenkään helpota
sanottavaansa.

muotovaatimuksiin.
* Kieliopin hallinta on melko hyvää,
eivätkä satunnaiset virheet yleensä
haittaa ymmärrettävyyttä.

* Hallitsee melko hyvin
oikeinkirjoituksen, kieliopin ja
välimerkkien käytön, eivätkä
virheet johda
väärinkäsityksiin.
Tuotoksessa saattaa näkyä
äidinkielen vaikutus. Vaativat
rakenteet sekä ilmaisun ja
tyylin joustavuus tuottavat
ongelmia.

B2.2 Toimiva
itsenäinen
kielitaito

* Ymmärtää elävää tai
tallennettua, selkeästi
jäsentynyttä yleiskielistä
puhetta kaikissa sosiaalisen
elämän, koulutuksen ja
työelämän tilanteissa (myös
muodollinen keskustelu ja
syntyperäisten välinen vilkas
keskustelu).
* Pystyy yhdistämään vaativia
tehtäviä varten kompleksista ja
yksityiskohtaista tietoa
kuulemistaan laajoista
keskusteluista tai esityksistä.
Osaa päätellä ääneen
lausumattomia asenteita ja
sosiokulttuurisia viitteitä sekä
arvioida kriittisesti
kuulemaansa.
* Ymmärtää vieraita puhujia ja
kielimuotoja. Huomattava
taustamelu, kielellinen
huumori ja harvinaisemmat
idiomit ja kulttuuriviittaukset
saattavat yhä tuottaa
vaikeuksia.

*Osaa pitää valmistellun esityksen
monenlaisista yleisistäkin aiheista.
Pystyy tehokkaaseen sosiaaliseen
vuorovaikutukseen syntyperäisten
kanssa. Osaa keskustella ja
neuvotella monista asioista, esittää
ja kommentoida vaativia
ajatuskulkuja ja kytkeä
sanottavansa toisten
puheenvuoroihin. Osaa ilmaista
itseään varmasti, selkeästi ja
kohteliaasti tilanteen vaatimalla
tavalla. Esitys voi olla kaavamaista,
ja puhuja turvautuu toisinaan
kiertoilmauksiin.
*Osaa viestiä spontaanisti, usein
hyvinkin sujuvasti ja vaivattomasti
satunnaisista epäröinneistä
huolimatta.
*Ääntäminen ja intonaatio ovat
hyvin selkeitä ja luontevia.
* Hallitsee laajasti kielelliset keinot
ilmaista konkreetteja ja
käsitteellisiä, tuttuja ja
tuntemattomia aiheita varmasti,
selkeästi ja tilanteen vaatimaa
muodollisuusastetta noudattaen.
Kielelliset syyt rajoittavat ilmaisua
erittäin harvoin.
* Kieliopin hallinta on hyvää. Usein
puhuja korjaa virheensä itse,
eivätkä virheet haittaa
ymmärrettävyyttä.

*Pystyy lukemaan
itsenäisesti usean sivun
pituisia, eri tarkoituksiin
laadittuja kompleksisia
tekstejä (päivälehtiä,
novelleja,
kaunokirjallisuutta). Jotkin
näistä voivat olla vain osittain
tuttuja tai tuntemattomia,
mutta henkilön itsensä
kannalta merkityksellisiä.

* Pystyy tunnistamaan
kirjoittajan asennoitumisen ja
tekstin tarkoituksen. Pystyy
paikantamaan ja
yhdistämään useita
käsitteellisiä tietoja
monimutkaisista teksteistä.
Ymmärtää riittävästi
tiivistääkseen pääkohdat tai
ilmaistakseen ne toisin
sanoin.

* Vaikeuksia tuottavat vain
pitkien tekstien
harvinaisemmat idiomit ja
kulttuuriviittaukset.

*Osaa kirjoittaa selkeitä,
yksityiskohtaisia, muodollisia
ja epämuodollisia tekstejä
monimutkaisista todellisista
tai kuvitelluista tapahtumista
ja kokemuksista
enimmäkseen tutuille ja
toisinaan tuntemattomille
lukijoille. Osaa kirjoittaa
esseen, muodollisen tai
epämuodollisen selostuksen,
muistiinpanoja jatkotehtäviä
varten ja yhteenvetoja.
*Osaa kirjoittaa selkeän ja
jäsentyneen tekstin, ilmaista
kantansa, kehitellä
argumentteja
systemaattisesti, analysoida,
pohtia ja tiivistää tietoa ja
ajatuksia.
* Kielellinen ilmaisuvarasto
ei rajoita havaittavasti
kirjoittamista.

* Hallitsee hyvin kieliopin,
sanaston ja tekstin
jäsennyksen. Virheitä voi
esiintyä harvinaisissa
rakenteissa ja
idiomaattisissa ilmauksissa
sekä tyyliseikoissa.

*[15)*

Opetushallituksen sivuilla
Tiedosto [http://www.oph.fi/info/ops/taitotasoasteikko.doc]

Liite 3. Valtioneuvoston asetus 1435/2001

http://www.finlex.fi/linkit/sd/20011435

Liite 4. Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi

VUOSILUOKAT 1–9

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Se ei ole perusopetuslain 12. §:n mukaista opetusta, vaan sitä
opetetaan erillisen valtionavustuksen turvin. Äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun sekä kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän
kehittymistä, sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan muodostumista ja persoonallisuuden ehyttä kasvua. Yhdessä suomi/ruotsi toisena kielenä
-opetuksen kanssa oppilaan oman äidinkielen opetus vahvistaa oppilaan identiteettiä ja rakentaa pohjaa monikulttuurisuudelle ja toiminnalliselle
kaksikielisyydelle.

Äidinkielen opetuksen tehtävänä on saada oppilaat kiinnostumaan omasta äidinkielestään, käyttämään ja kehittämään äidinkielen taitojaan
perusopetuksen jälkeenkin sekä arvostamaan omaa taustaansa ja kulttuuriaan. Äidinkielen opetuksella edistetään oppilaan mahdollisuuksia opiskella
täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita.

Eri äidinkielten opetuksen suunnitelmia laadittaessa on lähtökohtana kunkin kielen ominaislaatu, rakenne, kirjakielen kehityksen tilanne ja koko
kulttuuritausta. Äidinkielen oppitunneilla oppilaalla tulee olla mahdollisuus tutustua kunkin kieli- ja kulttuuriryhmän ominaispiirteiden mukaan kulttuurin
eri osa-alueisiin. Tavoitteita asetettaessa otetaan huomioon oppilaan ikä, aikaisempi opetus, opiskelutottumukset sekä kodin ja muun ympäristön
tarjoama tuki äidinkielen kehittymiselle. Opetus lähtee oppilaan kielellisistä valmiuksista ja kulttuurisista kokemuksista. Opetuksessa hyödynnetään
vertaisryhmää ja oppilaalle tarjotaan mahdollisimman runsaasti tilaisuuksia kuunnella ja puhua äidinkieltään koulussa. Tavoitteellista äidinkielen
opetusta tuetaan kodin ja koulun yhteistyöllä.

Äidinkielen opetuksen keskeisissä sisällöissä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaisia sisältöjä. Lisäksi
opetuksessa tuetaan muiden oppiaineiden sanastojen ja käsitteiden oppimista. Sisältöalueita painotetaan suhteessa käytettävissä olevaan
tuntimäärään ja opetusryhmän kokoon, oppilaiden kielellisiin valmiuksiin ja ikäjakaumaan.
Opetuksen laajuudesta päätetään opetuksen suunnitelmassa. Tavoitteet on suhteutettava opetuksen laajuuteen. Nämä äidinkielen opetuksen
perusteet on laadittu kahden viikkotunnin vuosittaiseen äidinkielen opetukseen.

TAVOITTEET
Oppilas oppii perusopetuksen kuluessa
• käyttämään omalle kielelleen ja kulttuurilleen ominaisia viestintätaitoja ja äidinkielensä keskeisiä sosiaalisia sääntöjä
• käyttämään äidinkieltään rohkeasti ja luontevasti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella
• hallitsemaan peruslukutaidon ja syventämään sen ymmärtäväksi lukemiseksi
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• arvioimaan ja työstämään näkemäänsä, kuulemaansa, kokemaansa ja lukemaansa
• tuntemaan äidinkielensä kirjoitussuunnan, varmentamaan kirjainmuodot, oikeinkirjoituksen sääntöjä ja kirjoitetun kielen rakenteita
• laajentamaan ja monipuolistamaan sanavarastoaan
• kehittämään kielellistä tietoisuuttaan
• ymmärtämään kaksikielisyyden merkityksen omalle kehitykselleen
• tuntemaan kulttuuriaan ja kehittämään kykyään vertailla eri kulttuurien vastaavia ilmiöitä toisiinsa.

KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
• arkipäivän puhekielen harjoitteleminen; fraasit, ohjeiden kysyminen ja antaminen erilaisissa vuorovaikutus- ja asiointitilanteissa koulussa ja koulun
ulkopuolella
• opetuskeskustelut erilaisissa ryhmissä: omista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista kertominen, kysymysten esittäminen, puheenvuorojen
käyttäminen ja omien mielipiteiden perusteleminen, toisten kuunteleminen
• pienimuotoisten esiintymisten suunnitteleminen ja harjoitteleminen
• viestien suunnitteleminen erilaisille vastaanottajille

Lukeminen ja kirjoittaminen
Keskeisissä sisällöissä sovelletaan suomi äidinkielenä -oppimäärän sisältöjä siten, että kunkin kielen ja kulttuurin erityispiirteet otetaan huomioon.
Silloin kun omakielisen kaunokirjallisuuden pääpaino on suusanallisessa tarinaperinteessä, oppilas tottuu ilmaisemaan kuulemansa tarinan
herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä arvioimaan sen merkitystä itselleen.

Kieli, kirjallisuus ja muu kulttuuri
Keskeisissä sisällöissä sovelletaan suomi äidinkielenä -oppimäärän sisältöjä siten, että kunkin kieli- ja kulttuuriryhmän erityispiirteet otetaan
huomioon. Oppilas tutustuu kieli- ja kulttuuriryhmälleen tyypillisiin teksteihin ja opiskelun edetessä käyttää niitä omien kirjallisten tai kerrottujen
tuotostensa pohjana ja esitystensä runkona.

OPPILAAN ARVIOINTI

Arvioinnin tulee olla luonteeltaan ohjaavaa ja kannustavaa sekä oppilaan itsearviointia
kehittävää. Opetuksen suunnitelmassa määrätään, käytetäänkö arvioinnissa sanallista arviota vai numeroarvostelua.

Todistukset

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä erillinen todistus maahanmuuttajien äidinkielen opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään
opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan kohdan
8.3. määräyksiä todistuksiin merkittävistä tiedoista. Myös päättöarvioinnista annetaan erillinen todistus. Päättöarviointi perustuu hyvän osaamisen
kuvaukseen.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA PERUSOPETUKSEN PÄÄTTYESSÄ

Käytettäessä kuvausta oppilaan hyvästä osaamisesta tulee ottaa huomioon, että oppilaiden äidinkielen taidot vaihtelevat suuresti sen mukaan, miten
kauan he ovat viettäneet aikaa omakielisessä ympäristössä ja miten paljon he ovat saaneet oman kielensä opetusta. Lisäksi on otettava huomioon
myös se, että eri kielissä on monia sellaisia erityispiirteitä, joilla on erilaisia ja erilaajuisia vaikutuksia taitojen kehittymiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi
kirjoitusjärjestelmä, jonka oppimiseen voi joissakin kielissä mennä useita vuosia, puhe- ja kirjakielen erot, kirjakielen tilanne yleensäkin sekä saman
kielen eri variantit.

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu yhteiseksi pohjaksi kunnissa ja kouluissa laadittaville eri kielten opetuksen suunnitelmille. Niissä
tulee ottaa huomioon kunkin kielen ominaisuudet.

Puhuminen ja kuunteleminen
Oppilas
• pystyy ilmaisemaan itseään sujuvasti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa
• osaa loogisesti edeten kertoa omin sanoin esimerkiksi jonkin kuulemansa kertomuksen
• pystyy seuraamaan keskustelua, osaa kuunnella muita ja ottaa osaa keskusteluun
• tuntee oman kielensä puheen keskeiset sosiaaliset säännöt, esimerkiksi keskustelutavat nuorten ja aikuisten välillä sekä kielellisen kohteliaisuuden
keinot.

Lukeminen ja kirjallisuus
Oppilas
• on saavuttanut oman kielensä ominaisuuksiin nähden sujuvan peruslukutaidon
• osaa tehdä huomioita kertomuksen juonesta, henkilöistä, ajan ja ympäristön kuvauksesta, kielestä ja keskeisistä ajatuksista
• lukee ja ymmärtää erityyppisiä asiatekstejä, kuten oppikirja- ja lehtitekstejä, ja osaa tiivistää sisällöstä pääasiat
• on kiinnostunut lukemisesta; hän lukee myös koulutuntien ulkopuolella, jos kirjallisuutta on saatavilla
• osaa hakea ja käyttää omakielisiä tietolähteitä, esimerkiksi (sana)kirjoja ja tietoverkkoja.

Kirjoittaminen
Oppilas
• hallitsee oman kielensä ominaisuuksiin nähden riittävän hyvin oikeinkirjoituksen perussäännöt
• kirjoittaa ymmärrettävästi tutuista aiheista
• osoittaa kirjoitelmissaan hallitsevansa kirjoitettuun kieleen kuuluvat rakenteet
• osaa laatia erilaisia tekstejä, kuten kirjeitä, mielipidetekstejä ja kertomuksia oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen.

Kielentuntemus
Oppilas
• tuntee äidinkielensä keskeiset rakenteet ja ominaispiirteet
• pystyy vertailemaan oman kielensä piirteitä suomen tai ruotsin kieleen
• osaa erottaa kirjakielen ja puhekielen toisistaan
• tuntee oman kielensä historiaa ja kielisukulaisuussuhteita
• on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja pyrkii parantamaan äidinkielen taitoaan.

Kulttuurintuntemus ja kieli-identiteetti
Oppilas
• tuntee oman kulttuuriyhteisönsä tapoja ja perinteitä ja pystyy vertaamaan niitä muiden kulttuureiden tapoihin
• tietää perusasiat kansansa historiasta ja sen asuinalueista
• tuntee mahdollisuuksien mukaan kulttuuriyhteisönsä kaunokirjallisia ja muita taiteellisia teoksia, keskeisiä kirjailijoita sekä kerrottua tarina- ja
tietoperinnettä
• ymmärtää äidinkielen merkityksen identiteetin kehittymisessä ja arvostaa äidinkieltään ja kulttuuriaan sekä myös muita kieliä ja kulttuureita.
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Liite 5. Sastamalan perusopetuksen tuntijako

Sastamalan perusopetuksen tuntijako

Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yhteensä
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 5 5 3 3 3 43

A-kieli 2 2 2 2 3 3 2 16

B-kieli 2 2 2 6
Matematiikka 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34

Ympäristö- ja luonnontieto
Ympäristöoppi
Biologia ja maantieto

2 2 3 3 2 2 2 2 3 21

Fysiikka ja kemia 1 1 2 3 2 9
Terveystieto 0,5 1,5 1 3

Uskonto ja elämänkatsomustieto 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11

Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2 2 2 3 11
Musiikki 1 1 1 1 1 1 1 7

Kuvataide 1 1 1 1 1 1 2 8

Käsityö 1 1 2 2 2 2 3 13
Liikunta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Taitoaine 2 2 2 2 2 2 12

Yhteiset aineet alakouluilla yhteensä 21 21 24 23 25 26 140
Kotitalous 3 3

Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2

Valinnaiset aineet 7 6 13
Koulukohtainen painotus 1 1 2

Yhteensä 21 21 24 24 26 26 30 30 30 232

A2-kieli 2 2 2 6
Yht. A2-kielen valinneella 32 32 32 238

Valtakunnallinen minimituntijako 19 19 23 23 24 24 30 30 30 222

Taitoaine: Koulu päättää lukuvuosittain taitoaineen sijoittamisesta musiikkiin, kuvataiteeseen, käsityöhön tai liikuntaan siten, että opetussuunnitelman
perusteiden minimituntimäärä taito- ja taideaineiden osalta täyttyy.

A2-kieli: sisällytetään valinnaisiin aineisiin 8. ja 9. luokalla.

Liite 6. Sastamalan perusopetuksen lomakkeet

Tiedosto [po_04_pedagoginen_arvio.doc]
Tiedosto [po_05_oppimissuunnitelma.doc]
Tiedosto [po_06_pedagoginen_selvitys.doc]
Tiedosto [po_08_hojks.doc]
Tiedosto [uusi_po_09_hojks-kotiin_mietittavaksi.doc]

10 Esimerkkejä muotoiluista.

Otsikko 1

Otsikko 1

Otsikko 1

Otsikko 1

Otsikko 1
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Otsikko 1

Tekstiä tekstiä lihavoitua tekstiä Tekstiä tekstiä tekstiä kursivoitua tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä

• Listan kohta 1
• Listan kohta 2
• Listan kohta 3
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