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Äidinkieli ja kirjallisuus 

Luokat 1-2 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (S1 ja L1-3) 

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mie-
likuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
tojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua eri-
laisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden 
käytänteisiin (S1 ja L1-2, L7) 

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeut-
taan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään koko-
naisvaltaisesti, myös draaman avulla (S1 ja L1-2, 
L7) 

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa 
ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin 
(S1 ja L1- L2, L7) 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimi-
sessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen 

Äidinkielen oppiminen rakentuu kumulatiivisesti: 
uusien asioiden oppiminen edellyttää edellisten 
vuosiluokkien sisältöjen hallintaa ja usein kertaa-
mista esim. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suo-
jaaminen verkossa. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

1.-2. lk kummallakin vuosiluokalla 

- nimetään ja jäsennetään kielellisesti ympäristöä 

- harjoitellaan kuuntelemista: ohjeen mukaan toimi-
minen, kuullun ymmärtämisen strategiat (enna-
kointi, päättely, vertailu, tiivistäminen, eläytymi-
nen), kysymistä, vastaamista ja kertomista 

- harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilai-
sissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilan-
teissa  

- erilaisten viestintätapojen havainnointi: suullinen, 
kuvallinen, kirjallinen, nonverbaalinen ja monimedi-
ainen 

- erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelu-
jen ja draaman avulla käsitellään 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kan-
nustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen an-
tamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko 
opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan oppimista 
ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioin-
nin päätehtävänä on tukea ja edistää oppilaiden 
kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja 
pyrkii saamaan kokonaiskuvan kunkin oppilaan kie-
lellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin pe-
rustuvan palautteen kautta oppilaat saavat tietoa 
kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään 
opiskelemansa kielen oppijana. Oppilaat saavat 
myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ym-
märtävät ja käyttävät kieltä, ilmaisevat itseään, 
osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat 
ja tulkitsevat tekstejä. Laadukas ja kannustava pa-
laute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa 
oppilaita huomaamaan onnistumisiaan ja edisty-
mistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään 
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukai-
sella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös opetuk-
sen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan 
mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden kielellisessä 
kehityksessä.  

https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/41068f32020
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harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan 
omaa lukemistaan (S2 ja L1, L4-5)  

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotois-
ten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajen-
tamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkas-
telun yhteydessä (S2 ja L1-2, L4) 

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin (S2 
ja L1, L4-5) 

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkir-
jallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä 
luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä 
sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun 
tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen 
(S2 ja L2, L4-5) 

Tekstien tuottaminen 

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tari-
noita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksi-
aan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla (S3 
ja L1, L4-5, L7) 

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia 
kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös moni-
mediaisissa ympäristöissä (S3 ja L2, L4-5) 

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkir-
joittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata 
oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja ra-
kentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen 

lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tie-
totekstejä, mediatekstejä ja pelejä 

S2 Tekstien tulkitseminen 

1.-2. lk kummallakin vuosiluokalla 

- havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympä-
ristön tekstejä sekä niiden rakenteita ja merkityksiä 
mm. kuvat, lastenkirjallisuus ja -runot, vuoropuhe-
lut, yksinkertaiset tietotekstit, mediatekstit 

- sanojen ja sanontojen merkitysten pohtiminen, sa-
navalinnat ja uusien käsitteiden oppiminen 

- tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjes-
tystä ja paikkaa kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa 
teksteissä 

- lukukokemuksien jakaminen: keskustelu sisällöstä 
(esim. henkilöiden tunteet) ja kertominen omin sa-
noin  

- tiedon etsintä tekemällä havaintoja kuvista ja teks-
teistä sekä niistä kertominen toisille  

1. luokka 

- opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvitta-
via käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, otsikko, 
teksti ja kuva 

- lukemisen rytmi, tauotus, painotus 

- harjoitellaan tekstinymmärtämisen taitoja: sil-
mäily, ennakointi, omin sanoin kertominen, kysy-
mysten tekeminen ja vastausten löytäminen 

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja kirjal-
lisuuden eri oppimäärissä ovat 

• edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovai-
kutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttu-
minen 

• edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmär-
tämisessä ja lukemisen harrastamisessa 

• edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti 
käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehitty-
minen 

• edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämi-
sessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen 
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista. 

Arviointiasteikko 
 
Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla 
tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei ole saavu-
tettu.  
 
Oppiaineen osa-alueista lukeminen ja kirjoittami-
nen annetaan tarkempaa palautetta seuraavalla as-
teikolla: 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 
1) kiitettävästi: Oppilaalla on erinomaiset tiedot ja 
taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luovasti 
uusissa tilanteissa.   
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti. 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  

https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l2_kulttuurinen-osaaminen
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40fffa1e020
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perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopi-
muksia (S3 ja L1, L4-5) 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
nen 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoi-
suuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta 
sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kir-
joitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että 
omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyt-
täytymiseen (S4 ja L2, L4, L7) 

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja luke-
maan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitse-
maan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittä-
mään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kir-
jaston käyttöön (S4 ja L2-4) 

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään 

ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, 

tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin 

ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa 

tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden 

kanssa (S4 ja L2, L4, L7) 

 

2. luokka 

- mekaanisen lukutaidon sujuvoittaminen  

- harjoitellaan aiempien lisäksi käsitteet virke ja lo-
petusmerkki 

- harjoitellaan tekstinymmärtämisen taitoja: pääasi-
oiden löytäminen  

- opitaan käyttämään käsitteitä päähenkilö, tapah-
tumapaikka, tapahtuma-aika ja juoni 

S3 Tekstien tuottaminen 

1.-2. lk kummallakin vuosiluokalla 

- harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään 
mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä 
sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja 
ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla 
yksin ja yhdessä 

- tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonolo-
gisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla  

1. luokka 

- isot ja pienet tekstauskirjaimet 

- oikeinkirjoitus: äänne, kirjain, tavu, sana ja sanaväli 

- näppäimistöllä kirjoittaminen 

 

2. luokka 

- sanatasoisen oikeinkirjoituksen varmistaminen 
(erityisesti pitkä vokaali, geminaatta, äng-äänne), 
sanojen jakaminen riveille tavuväliä hyödyntämällä  

4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita. 
 

https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/41068f32020
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- virkkeen oikeinkirjoitus (iso alkukirjain, lopetus-
merkit) 

- isot alkukirjaimet tutuissa erisnimissä 

- tekstien suunnittelu 

- kuvaavien ja kertovien tekstien tekstuaalisiin ja 
kielellisiin piirteisiin (esim. kuvailevat sanat, ilmai-
sut) tutustuminen, kertomuksen perusrakenne 
(alku, tapahtumaosa, loppu) sekä ajan ja paikan il-
maisujen käyttäminen omissa teksteissä 

- näppäimistöllä kirjoittaminen (isot ja pienet kirjai-
met, välilyönti, korjausnäppäin, kuvan lisääminen 
tekstiin, tallentaminen ja tulostaminen) 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
nen 

1.-2. lk kummallakin vuosiluokalla 

- vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä ha-
vaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitet-
tuun kieleen kuunnellen ja lukien 

- tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja 
vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön 
vaikutuksesta muihin 

- pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisuta-
poja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sana-
leikkien avulla 

- etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tutustu-
taan kirjaston käyttöön Porvoon kirjastopolun mu-
kaisesti 

- luetaan säännöllisesti kirjallisuutta yksin ja yhdessä 
(kokonaisteos) sekä itse valittua tai yhdessä sovittua 
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(vähintään neljä kirjaa lukuvuodessa) esim. Opetus-
hallituksen Lukudiplomien avulla 

- tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin 
teksteihin, kuten lastenkirjallisuuteen ja mediateks-
teihin sekä keskustellaan niiden merkityksestä 
omassa arjessa ja käytetään niitä ilmaisun virik-
keenä 

- tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin 
omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joi-
hinkin kansanperinteen muotoihin ja osallistutaan 
yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden te-
kemiseen 
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Äidinkieli ja kirjallisuus 

Luokat 3-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toi-
mia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä 
ja ilmaisemaan mielipiteensä (S1 ja L1-2, L7) 
T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellis-
ten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja 
huomioimaan toisen tarpeita ryhmäviestintätilan-
teissa (S1 ja L1-3, L7) 
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja il-
maisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa vies-
tintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla (S1 
ja  L1-2, L4, L7) 
T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä 
viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, 
myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa 
(S1 ja L1-4) 
 
Tekstien tulkitseminen 
 
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita 
sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemis-
taan (S2 ja L1, L4-5) 
T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotois-
ten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen 
taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan 

Äidinkielen oppiminen rakentuu kumulatiivisesti: 
uusien asioiden oppiminen edellyttää edellisten 
vuosiluokkien sisältöjen hallintaa ja usein kertaa-
mista esim. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suo-
jaaminen verkossa. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

3.-6. lk jokaisella vuosiluokalla 

- tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella 
omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jaka-
mista sekä toisten kuuntelemista (keskittyvä, tarkka 
ja päättelevä kuunteleminen)  

- harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja 
saamista eri viestintäympäristöissä 

- harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaiku-
tusta erilaisissa viestintätilanteissa esim. tapoja olla 
kohtelias, toimia tavoitteellisesti, esittää oma mieli-
piteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon 

- harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja 
esitystilanteissa  

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuo-
lista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. 
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisproses-
sia. Arviointi perustuu monipuoliseen dokumen-
tointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset 
taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehit-
tyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjalli-
suudesta ja muusta kulttuurista. 

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden 
työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tu-
kevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja pa-
lautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tie-
toiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työsken-
telyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden ke-
hittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä ta-
voite, jota tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja 
kirjoitustaitoon. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai ar-
vosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden 
osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitel-
massa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodis-
tusta varten opettaja käyttää valtakunnallisia arvi-
ointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta 
keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri 
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sekä edistämään ajattelutaitojaan (S2 ja L1-2, L4-
5) 
T7 (ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuo-
listen tietolähteiden käyttöön ja tiedon luotetta-
vuuden arviointiin (S2 ja L1, L4-5) 
T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuo-
rille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita 
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia 
myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tie-
donhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten 
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä 
(S2 ja L1, L4-5) 
 

- hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilais-
ten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuu-
den käsittelyssä 

- tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan 
ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun 
ja toteutukseen 

- toteutetaan yksi oppilaiden vuorovaikutus- ja il-
maisutaitojen kehittymistä edistävä projekti esim. 
runo, nukketeatteri, varjoteatteri, animaatio, vuo-
ropuhelu, näytelmä, äänimaisema, eläytyvä kerto-
minen (sadut, vitsit, arvoitukset, jännitystarinat), 
kuunnelma, uutislähetys 

5. luokka 

- kertominen, selostaminen, asiointi 

- mielipiteen ilmaisu ja perustelu 

6. luokka 

- suullinen esitys 
 

S2 Tekstien tulkitseminen 
 

3.-6. lk jokaisella vuosiluokalla 

- harjoitellaan erilaisten tekstien (kaunokirjallisuus, 
tietotekstit sekä kuvaa ja tekstiä yhdistävien media-
tekstien) sujuvaa lukemista ja käyttämään tilantee-
seen sopivia tekstinymmärtämisen taitoja 

- oman lukutaidon arviointi 

- harjoitellaan ja pohditaan sanojen, synonyymien, 
sanontojen, kielikuvien ja käsitteiden merkitysten ja 
hierarkioiden selittämistä ja vertailua 

tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työs-
kentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 

Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 
1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot 
ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa.  
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edis-
tää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet kiitettävästi. 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja hän 
osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa verrata eri 
menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet 
hyvin. 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
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- laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteitä eri-
laisia tekstejä tutkimalla 

- kuunnellaan ja luetaan yhteisesti ja itse valittuja 
tekstejä 

-  etsitään tietoja eri lähteistä, laajennetaan tietä-
mystä luetun avulla sekä harjoitellaan tekstien ja 
lähteiden luotettavuuden arviointia 

- luetun ymmärtämisen taitoja: ennakointi (päätel-
mät otsikosta, kuvasta, aiemmat tiedot aiheesta), 
lukemisen aikana (etsivä/silmäilevä lukeminen, 
sana/asiatarkka lukeminen, tekstin tutkiminen, 
muistiinpanojen tekeminen) ja lukemisen päät-
teeksi (tiivistäminen, syy-seuraussuhteet, arviointi, 
tekstien vertailu, näkemysten, arvojen ja asentei-
den etsiminen tekstistä) 

3. luokka 

- tavoitteena sujuva lukutaito: 80 sanaa minuutissa 

- luetun ymmärtämisen taitojen kehittäminen 

- tietotekstit: sisällysluettelo ja hakemisto 

- sanojen luokittelua merkityksen ja muodon perus-
teella: sanaluokista substantiivit, verbit ja adjektiivit 

4. luokka 

- luetun ymmärtämisen taitojen kehittäminen 

- fiktio (kertomakirjallisuus, runot, näytelmät) ja 
fakta (käsitekartta) 

- runo (säe, säkeistö) 

6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee 
ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimista-
voitteet osittain. 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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- sanojen luokittelua merkityksen ja muodon perus-
teella: kaikki sanaluokat 

 

5. luokka 

- luetun ymmärtämisen taitojen kehittäminen 

- opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaa-
vien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kie-
lellisiä ja tekstuaalisia piirteitä 

- verbien persoonamuodot ja aikamuodot 

- yleiskieli ja puhekieli, murteet 

- Kalevala 
 

S3 Tekstien tuottaminen 
 

3.-6. lk jokaisella vuosiluokalla 

- tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä moni-
muotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, 
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien poh-
jalta esim. sarjakuva, viesti; kirje, sähköposti ja pos-
tikortti, päiväkirja, kuvaus, kertomus, runo, uutinen, 
selostus, arvostelu, vuoropuhelu tai näytelmä ja tie-
toteksti 

- kielellisten valintojen pohtiminen erilaisissa kielen-
käyttötilanteissa  

- Luokilla 3-5 kirjoittamisessa pääpaino on selkeässä 
ja sujuvassa käsialassa, jonka lisäksi kirjoitetaan 
näppäimistöllä. 6. luokalla harjoitellaan kymmen-
sormijärjestelmä ja varmistetaan tekstinkäsittely-
ohjelma käyttötaidot (fontit (tyyli, koko ja tehoste), 
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tekstin asettelu paperille, rivin vaihto, kappalejako, 
jakaminen, oikolukuohjelmaan tutustuminen). 

- tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, 
kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmai-
sulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä 

- harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastel-
laan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyk-
sen yhteyttä tekstin merkityksiin 

- kiinnitetään huomiota puhutun ja kirjoitetun kie-
len eroihin 

- harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien 
tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen 
antamista ja vastaanottamista 

3. luokka 

- äänteet: vokaalit ja konsonantit, äng-äänne, vie-
rasperäiset kirjaimet, aakkostaminen, diftongi 

- yleisnimien ja erisnimien oikeinkirjoitus 

- yhdyssanat 

- virke 

- otsikointi 

- vuoropuhelun kirjoittaminen vuorosanaviivaa 
käyttäen 

- ohjaavat ja yksinkertaiset kantaaottavat tekstit: 
esim. mainos 

4. luokka 

- yhdyssanat: yhdysmerkki 
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- opitaan tunnistamaan tekstistä päälause ja sivu-
lause 

- prosessikirjoittaminen: oman tekstin suunnittelu, 
muokkaaminen ja viimeistely 

- pilkku ja ja-sana luettelossa 

- lyhenteet 

5. luokka 

- harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuot-
tamisen taitoja: muistiinpanojen tekeminen, tiivis-
täminen sekä lähteiden käyttöä ja merkintää  

- miten verkossa tulee toimia yksityisyyttä kunnioit-
taen ja tekijänoikeuksia noudattaen 

- kappalejako 

- opitaan tunnistamaan tekstistä lauseen pääjäsenet 

- opetellaan alistus- ja rinnastuskonjuktiot 

- opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja 
tekstien aikasuhteiden ilmaisussa 

- vuorosanojen merkintä lainausmerkeillä 

- oman tekstin suunnittelu, muokkaus, viimeistely, 
palautteen antaminen ja vastaanotto 

- loppusoinnullinen ja vapaamittainen runo 

6. luokka 

- kymmensormijärjestelmän harjoittelu 

- lainasanat 

- lähteiden luotettavuuden arviointia 
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
nen 
 

3.-6. lk jokaisella vuosiluokalla 

- tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mu-
kaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja teks-
tien merkityksiä 
- tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuurei-
hin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille 
tuttujen kielten piirteisiin 
- tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen la-
jeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa 
- hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua me-
dia- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elo-
kuvia, teatteria ja museoita 
- tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkau-
delle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median 
roolista oppilaan arjessa 
- suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. 
- tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen 
käyttöön Porvoon kirjastopolun mukaisesti: etsi-
tään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaeh-
toista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista 
- luetaan säännöllisesti kirjallisuutta yksin ja yhdessä 
(kokonaisteos) sekä itse valittua tai yhdessä sovittua 
(vähintään neljä kirjaa lukuvuodessa) esim. Opetus-
hallituksen Lukudiplomien avulla sekä ikäkaudelle 
suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjalli-
suuden herättämiä kysymyksiä. 
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Äidinkieli ja kirjallisuus 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja ra-
kentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä (S1 ja 
L2-.3, L6- 7) 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmä-
viestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perus-
tella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä 
valintojaan (S1 ja L1-3, L7) 

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan il-
maista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilan-
teissa, myös draaman keinoin. (S1 ja L1-3, L7) 

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäku-
vaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa 
viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä ke-
hittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediai-
sissa viestintäympäristöissä (S1 ja L1-2 , L6- 7) 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtä-
misessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

Jokaisella vuosiluokalla vahvistetaan vuorovaiku-
tustaitoja.  

- Harjoitellaan monipuolisesti kuuntelemisen ja pu-
humisen taitoja. 

- Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös kou-
lun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa. 

- Havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä 
syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.  

-Harjoitellaan antamaan ja vastaanottamaan pa-
lautetta. 

- Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypilli-
sistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyttöä.  

- Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen 
ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa.  

- Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitä-
mistä sekä havainnollistamista.  

- Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustai-
toja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden ke-
hittämiskohteita.  
 

Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on 
monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannus-
tava ja rakentava palaute tukee oppilaiden moti-
vaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien ke-
hittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat 
vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti 
tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta 
suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinte-
äksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja 
erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tu-
lemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja 
työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä 
niiden kehittämiseen.  Vuosiluokilla 7–9 opetuksen 
kaikki tavoitealueet ovat oppilaiden oppimisen ar-
vioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu 
monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä 
opettajan havaintoihin erilaisissa oppimistilan-
teissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa 
osaamistaan monipuolisesti. Itsearviointitaitoja ja 
vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen 
taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia.  

Päättöarviointi tehdään vuosiluokan 9 päätteeksi. 
Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä 
määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-
nut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoit-
teet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 

https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e932939a2b1
https://peda.net/id/e934d1822b1
https://peda.net/id/e92692e82b1
https://peda.net/id/e934d1822b1
https://peda.net/id/e92692e82b1
https://peda.net/id/e934d1822b1
https://peda.net/id/e92692e82b1
https://peda.net/id/e932939a2b1
https://peda.net/id/e934d1822b1
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strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa 
arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita (S2 
ja L1- 2, L4) 

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia 
valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia 
kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä (S2 ja L1- 2, 
L4-5)  

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriit-
tistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään 
havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoi-
tuksenmukaisia käsitteitäkäyttäen sekä vakiinnut-
tamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa (S2 
ja L1-2 , L4) 

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvi-
oida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja 
käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla (S2 
ja L2, L4-6) 

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta 
itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstila-
jityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, 
kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakami-
sen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion 
keinoista (S2 ja L1- 2, L4- 5) 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan 
kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia teks-
tejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia 

7. luokka 

- Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen perus-
taitoja erilaisissa viestintätilanteissa.   

- Pidetään puhe-esityksiä ja tehdään ilmaisutaidon 
harjoituksia. 

- Vahvistetaan viestintärohkeutta ja -varmuutta ar-
kisissa tilanteissa, esim. esittäytyminen, arkiasi-
ointi. 

8. luokka 

- Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-
ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen 
avulla.  

- Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, vaikutta-
mista ja perustelemista (esim. erilaiset mielipide-
keskustelut, väittely).  

9. luokka 

- Kehitetään ilmaisutapoja eri tilanteissa (esim. esi-
telmä, tilannepuhe, neuvottelu, ongelmanratkaisu-
keskustelu). 

S2 Tekstien tulkitseminen 
 

Jokaisella vuosiluokalla 

- Luetaan ja tutkitaan monipuolisesti erilaisia fiktii-
visiä, media- ja asiatekstejä: kaunokirjallisuutta, 
tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen 
ja audiovisuaalisen median tekstejä.  

- Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita 
ja seurataan lukutaidon kehittymistä. 

huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa määritellyt äidinkielen ja kirjalli-
suuden tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioin-
nin kriteerit. Päättöarvosana on äidinkielen ja kir-
jallisuuden tavoitteiden ja kriteerien perusteella 
muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavut-
tanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 
mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pää-
osin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 
osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen 
osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan äidin-
kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteiden 
pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöar-
vioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason 
saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kom-
pensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 
jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arvi-
ointi sisältyy äidinkielen ja kirjallisuuden päättöar-
viointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-
naan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 

Arviointiasteikko 

10 erinomainen 

9 kiitettävä 

8 hyvä 

7 tyydyttävä 

6 kohtalainen 

https://peda.net/id/e92692e82b1
https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e92692e82b1
https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e92692e82b1
https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e92692e82b1
https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e9303e922b1
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vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuot-
tajana (S3 ja L2, L4-5, L7) 

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja 
pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäris-
töissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin 
tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja (S3 
ja L2, L4-5)  

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuotta-
misen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia 
tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä roh-
kaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa 
vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin 
tuottajana (S3 ja L2, L4-6) 

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen su-
juvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintätek-
nologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, sy-
ventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestin-
tänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa anta-
malla tietoa kirjoitetun kielen konventioista (S3 ja 
L2, L4-6) 

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon 
hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolista-
maan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa 
omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimi-
maan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoi-
keuksia kunnioittaen (S3 ja L2, L4-5, L7) 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

- Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin 
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.  

- Laajennetaan lukuharrastusta ja innostetaan op-
pilasta etsimään itseä kiinnostavaa kirjallisuutta. 
Tehdään yhteistyötä kirjaston kanssa Porvoon kir-
jastopolun mukaisesti. 

- Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää 
luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.  

- Harjoitellaan tiedonhakua ja tietolähteiden luo-
tettavuuden arviointia.  

7. luokka 

- Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tieto-
lähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta. 

- Harjoitellaan kirjallisuuden käsitteiden käyttöä 
kirjallisuuden analysoinnissa ja tulkinnassa. 

- Tutustutaan tarkemmin seuraaviin tekstilajeihin 
ja niiden piirteisiin: kertomus, kuvaus, selostus, uu-
tinen, tiivistelmä.  

- Tutkitaan omia mediankäyttötapoja.  

8. luokka 

- Tutustutaan erilaisiin vaikuttaviin ja kantaaotta-
viin teksteihin ja niiden vaikutuskeinoihin ja keskei-
siin kielellisiin piirteisiin.  

- Mielipiteen ja faktan erottaminen, suostuttelu, 
varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden il-
maisu, henkilöön viittaamisen suorat ja epäsuorat 
keinot, asioiden välisten suhteiden osoittaminen, 
perustelukeinot ja retoriset keinot. 

5 välttävä 

4 hylätty 

 

https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e934d1822b1
https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e932939a2b1
https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e934d1822b1
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T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuut-
taan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppi-
lasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekiste-
reitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielel-
listen valintojen merkityksiä ja seurauksia (S4 ja L1-
2, L4) 

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja 
kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjalli-
suuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuu-
den eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjal-
lisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämäs-
sään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja 
muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jaka-
miseen (S4 ja L1-2, L4) 

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelli-

seen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suo-

men kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta 

pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostu-

maan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identi-

teetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kult-

tuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi (S4 ja L2, L4, 

L6-7) 

- Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä 
ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä.  

- Syvennetään kirjallisuuden analyysi- ja tulkintatai-
toja ja fiktion kielen ja kerronnan keinojen tunte-
musta.  

- Tutustutaan tarkemmin runoon tekstilajina, ru-
non käsitteisiin ja harjoitellaan runojen analysoin-
tia ja tulkintaa. 

- Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja 
symboliikkaa.  

- Tutustutaan tarkemmin seuraaviin tekstilajeihin 
ja niiden piirteisiin: mielipidekirjoitus, mainos, ar-
vostelu, novelli, runo. 

9. luokka 

- Tutustutaan erilaisiin pohtiviin teksteihin ja niiden 
keskeisiin piirteisiin. Luetaan erilaisia asiatekstejä.  

- Syvennetään kirjallisuuden analyysi- ja tulkintatai-
toja. Luetaan monipuolisesti erilaisia fiktiivisiä teks-
tejä.  

- Tutustutaan tarkemmin mm. seuraaviin tekstila-
jeihin ja niiden piirteisiin: essee, raportti, novelli- ja 
runoanalyysi.  

S3 Tekstien tuottaminen 
 

Jokaisella vuosiluokalla 

- Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri 
muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisu-
aalisina ja verkkoteksteinä.  

- Kirjoitetaan sekä käsin että tietokoneella.  

https://peda.net/id/e92692e82b1
https://peda.net/id/e92692e82b1
https://peda.net/id/e928e6f62b1
https://peda.net/id/e932939a2b1
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- Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. 

- Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin 
tuottamisen eri vaiheissa.   

- Opiskellaan eri teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, 
visuaalisia ja kielellisiä piirteitä, joita hyödynnetään 
tätä tietoa tuottaessa omia tekstejä.  

- Harjoitellaan tekstien kohdentamista eri kohde-
ryhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi.  

7. luokka 

- Tuotetaan erityisesti kertovia, kuvaavia ja ohjaa-
via tekstejä (esim. kertomus, kuvaus, selostus, uu-
tinen, tiivistelmä).  

- Syvennetään ymmärrystä virke- ja lauseraken-
teesta (pää- ja sivulauseet, sivulausetyypit). 

- Harjoitellaan erilaisia kappalerakenteita ja tekstin 
jäsentämistä kappaleisiin.  

- Käsitellään yleiskielen ja puhekielen keskeisiä 
eroja. Vakiinnutetaan oikeinkirjoitusta. 

- Harjoitellaan referoimista, tiivistämistä ja muis-
tiinpanojen tekoa.  

- Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja niiden merkit-
semistä. 

- Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan 
niitä omia tekstejä tuotettaessa.  

8. luokka 

- Tuotetaan erityisesti kantaaottavia ja argumen-
toivia tekstejä (mm. mielipidekirjoitus, arvostelu).  
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- Harjoitellaan erilaisten ajan ja suhtautumisen il-
maisutapojen käyttöä omassa tekstissä.  

- Vahvistetaan oikeinkirjoituksen hallintaa.  

- Noudetetaan tekijänoikeuksia ja harjoitellaan läh-
teiden käyttöä ja merkitsemistä.  

9. luokka 

- Tuotetaan erityisesti pohtivia tekstejä (mm. no-
vellianalyysi, essee).  

- Harjoitellaan lauseenvastikkeita, ilmaisun tiivistä-
mistä ja tekstin tyylin hiomista.  

- Harjoitellaan asioiden välisten suhteiden ja viit-
taussuhteiden ilmaisua.  

- Vahvistetaan oikeinkirjoituksen hallintaa (mm. 
vierasanat, lyhenteet, päätteen merkitseminen ly-
henteisiin ja numeroihin).  

- Noudetetaan tekijänoikeuksia ja harjoitellaan läh-
teiden käyttöä ja merkitsemistä. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
nen 
 

Jokaisella vuosiluokalla 

- Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityk-
siä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voi-
daan tarkastella.  

- Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen ra-
kenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä 
piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta 
tekstin tyyliin ja sävyyn. 
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- Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.  

7. luokka 

Kirjallisuus ja kulttuuri:  

-  Luetaan nuortenkirjallisuutta ja tietokirjalli-
suutta. Pyritään lukemaan vähintään neljä koko-
naisteosta, joista yksi tietokirja. Jaetaan omaa luku-
kokemusta eri tavoin.  

- Käsitellään kirjallisuuden päälajit (proosa, lyriikka, 
draama). 

- Käsitellään kirjallisuuden peruskäsitteet.  

- Tutustutaan mediakulttuuriin ja sosiaaliseen me-
diaan. 

- Tutustutaan elokuvaan kulttuurimuotona. 

- Vieraillaan kirjastossa.  

Kieli:  

- Kerrataan sanaluokat, sijamuodot ja verbin per-
soona- ja aikamuototaivutus.  

- Käsitellään pää- ja sivulausetyypit. 

8. luokka 

Kirjallisuus ja kulttuuri: 

- Tutustutaan eri kirjallisuuden lajityyppeihin (esim. 
kauhu, scifi, jännitys ja fantasia) ja niiden piirteisiin.  

- Tutustutaan kirjallisuuden keskeisiin tyylivirtauk-
siin (romantiikka ja realismi). 
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-  Laajennetaan lukuharrastusta. Pyritään luke-
maan vähintään neljä kokonaisteosta. Jaetaan lu-
kukokemuksia eri tavoin.  

- Tutustutaan teatteriin kulttuurimuotona.  

Kieli: 

- Syvennetään verbitietoutta. Käsitellään moduk-
set.  

- Opetellaan lauseenjäsennystä.  

9. luokka 

Kirjallisuus ja kulttuuri:  

- Laajennetaan lukuharrastusta myös yleiseen kau-
nokirjallisuuteen. Luetaan jokin suomalainen klas-
sikkoteos. Pyritään lukemaan vähintään kolme ko-
konaisteosta. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin. 

- Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen. 

- Tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden päävai-
heisiin, kansanperinteeseen ja Kalevalaan.  

- Syvennetään kirjallisuuden analysoinnin ja tulkin-
nan taitoja.  
Kieli:   

- Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten su-
kulaisuussuhteisiin ja suomen sukukieliin. 

- Tutustutaan suomen kielen vaihteluun ja vaihei-
siin. 

- Tutustutaan suomen kielen ominaispiirteisiin. 
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- Vertaillaan suomea muihin oppilaille tuttuihin kie-
liin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston 
ja nimistön tasolla.  
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Suomi toisena kielenä 

Luokat 1-2 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 
T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaiku-
tus- ja yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja muun 
arjen vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistamaan 
kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan (S1 
ja L2, L4) 
T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kerto-
maan ajatuksistaan ja tunteistaan ja keskustele-
maan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan niissä 
tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua (S1 ja L1-2, L7) 
T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja 
kehollista ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta oh-
jaamalla oppilasta osallistumaan ja ilmaisemaan 
itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman kei-
noin (S1 ja L1-2, L7) 
 
Tekstien tulkitseminen 
 
T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimi-
seen ja sana- ja käsitevarannon kartuttamiseen 
(S2 ja L1-2, L4) 
T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja 
kielitaidolle sopivia tekstejä ja kirjallisuutta ja kes-
kustelemaan lukemastaan (S2 ja L2, L4) 
 
 

S2-opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa 
yksilöllisesti, koska S2-oppilaat ovat eritasoisia.  
 
Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen op-
piminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä mo-
nipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt 
valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kie-
leen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää 
osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoit-
teiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilai-
den kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Si-
sältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuo-
siluokille. 
 
Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden 
oppilaiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja 
sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan 
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tar-
vittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuk-
sessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppi-
misympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuo-
lista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuo-
lella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli 
ja kirjallisuus –oppimäärän mukaan, jos hänellä on 
riittävät edellytyksen sen tavoitteiden mukaiseen 
opiskeluun. 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kan-
nustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen an-
tamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko 
opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan oppimista 
ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioin-
nin päätehtävänä on tukea ja edistää oppilaiden 
kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja 
pyrkii saamaan kokonaiskuvan kunkin oppilaan kie-
lellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin pe-
rustuvan palautteen kautta oppilaat saavat tietoa 
kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään 
opiskelemansa kielen oppijana. Oppilaat saavat 
myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ym-
märtävät ja käyttävät kieltä, ilmaisevat itseään, 
osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat 
ja tulkitsevat tekstejä. Laadukas ja kannustava pa-
laute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa 
oppilaita huomaamaan onnistumisiaan ja edisty-
mistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään 
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukai-
sella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös opetuk-
sen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan 
mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden kielellisessä 
kehityksessä. 
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Tekstien tuottaminen 
 
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstila-
jien ja niissä tarvittavan sanaston ja kieliopillisten 
rakenteiden tuottamista (S3 ja L2, L4) 
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoit-
tamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä tekstien 
suunnittelun ja tuottamisen taitoja (S3 ja L4-5) 
T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkir-
joituksen perusasioita (S3 ja L1, L4-5) 
 
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
nen 
 
T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuut-
taan tekemällä havaintoja erilaisista puhetavoista 
omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta huo-
maamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaiku-
tusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen (S4 ja 
L4, L6-7) 
T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja luke-
maan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa kirjalli-
suutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä itse-
ään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston 
käyttöön ja lastenkulttuuriin tutustumiseen (S4 ja 
L2, L4) 
T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvosta-
maan eri kieliä ja kulttuureita omassa ympäristös-
sään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja 
elämäntilanteisiin (S4 ja L2) 
 
 
 
 
 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Harjoitel-
laan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaa-
mista, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua 
ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttö-
tilanteissa. Opetellaan huomaamaan, miten kieli 
toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mieli-
pide- ja tunneilmaukset, kysymysten rakentaminen, 
nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan 
ääntämistä, kuullun ymmärtämistä, toisten kuunte-
lemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynne-
tään rooli- ja teatterileikkejä sekä muita vuorovaiku-
tusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tieto-
tekstien käsittelyssä. 
 
S2 Tekstien tulkitseminen Edistetään lukemaan op-
pimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyö-
dyntäen käsitteitä teksti, kuva, otsikko, kappale, 
virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne 
Harjoitellaan yhteisten ja oman kiinnostuksen mu-
kaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, 
tutkitaan niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun 
liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten 
jakamista. Työskennellään muun muassa kuvien, 
lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja 
mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoi-
hin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti 
kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan 
tekstin ymmärtämisen strategioita, laajennetaan 
sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan 
kerronnan peruskäsitteitä (päähenkilö, tapahtuma-
paikka, -aika ja juoni).  
 
S3 Tekstien tuottaminen Tutustutaan eri tekstilajei-
hin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseolo-
giaan sekä kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja kirjal-
lisuuden eri oppimäärissä ovat 

• edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovai-
kutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttu-
minen 

• edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmär-
tämisessä ja lukemisen harrastamisessa 

• edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti 
käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehitty-
minen 

• edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämi-
sessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen 
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista. 

Oppilasta tulee arvioida kaikilla viidellä kielenkehi-
tyksen osa-alueella: 1) ymmärtäminen 2) puhumi-
nen 3) lukeminen 4) kirjoittaminen ja 5) kielitietoi-
suus. 
 
Arviointiasteikko 
 
Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla 
tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei ole saavu-
tettu.  
 
Oppiaineen osa-alueista lukeminen ja kirjoittami-
nen annetaan tarkempaa palautetta seuraavalla as-
teikolla: 
 
 
 
 
Tavoitteet on saavutettu 
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Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
 
T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä kä-
sitystä itsestä viestijänä, lukijana, tekstien tuotta-
jana sekä kielenoppijana (S5 ja L1-2, L4) 
T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri 
oppiaineissa ja perehtymään koulussa tärkeisiin 
tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin (S5 ja L1-
2, L4) 
T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kie-
lenkäyttäjänä sekä arvioimaan omaa kielenoppi-
mistaan (S5 ja L1-2, L4) 

erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien 
tuottamista yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin 
kirjoittamista ja näppäintaitoja.  
 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
nen Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilai-
sissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja monenlai-
sissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoi-
daan eri kieliä ja puhetapoja koulussa, medioissa ja 
vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa 
tarvittavia kielitiedon käsitteitä. Etsitään itseä kiin-
nostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien ker-
tomuksiin, leikkeihin ja juhliin. 
 
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena Tarjo-
taan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liitty-
vistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan eri oppi-
aineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppi-
aineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti 
ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja 
tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä har-
joitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedon-
hankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvi-
oinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen 
taitoa oppimisen tukena. 

 
1) kiitettävästi: Oppilaalla on erinomaiset tiedot ja 
taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luovasti 
uusissa tilanteissa.   
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti. 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita. 
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Suomi toisena kielenä 

Luokat 3-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvaran-
toaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia 
rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaiku-
tustilanteissa (S1 ja L1-2, L4) 
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen 
vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen 
tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan (S1 ja 
L1-2, L4) 
T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään moni-
puolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja 
käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja otta-
maan huomioon myös muut osallistujat (S1 ja L2) 
 
Tekstien tulkitseminen 
 
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien 
erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioin-
nissa itsenäisesti ja ryhmässä (S2 ja L1, L4) 
T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tul-
kita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmär-
tämisstrategioita käyttäen (S2 ja L2, L4) 
T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkin-
taan sekä laajentamaan sana- ja 

S2-opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa 
yksilöllisesti, koska S2-oppilaat ovat eritasoisia.  
 
Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen op-
piminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä mo-
nipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt 
valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kie-
leen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää 
osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoit-
teiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilai-
den kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Si-
sältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuo-
siluokille. 
 
Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden 
oppilaiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja 
sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan 
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tar-
vittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuk-
sessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppi-
misympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuo-
lista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuo-
lella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli 
ja kirjallisuus –oppimäärän mukaan, jos hänellä on 
riittävät edellytyksen sen tavoitteiden mukaiseen 
opiskeluun. 
 

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuo-
lista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. 
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisproses-
sia. Arviointi perustuu monipuoliseen dokumen-
tointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset 
taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehit-
tyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjalli-
suudesta ja muusta kulttuurista. 

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden 
työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tu-
kevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja pa-
lautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tie-
toiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työsken-
telyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden ke-
hittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä ta-
voite, jota tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja 
kirjoitustaitoon. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai ar-
vosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden 
osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitel-
massa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodis-
tusta varten opettaja käyttää valtakunnallisia arvi-
ointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta 
keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri 
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käsitevarantoaan (S2 ja L1-2, L4) 
T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoitta-
misen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuot-
tamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuo-
toisia tekstejä yksin ja ryhmässä (S3 ja L1, L4-5) 
T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suun-
nitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä 
sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvitta-
vaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita (S3 ja L1-
2, L4) 
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan 
omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja 
vastaanottaa palautetta (S3 ja L2, L4) 
 
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
nen 
 
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuut-
taan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista 
vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoi-
tetun suomen säännönmukaisuuksia (S4 ja L2, L4) 
T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lu-
kemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjalli-
suutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön (S4 ja L2) 
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta 
sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista 
identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehit-
tämään omaa kielirepertuaaria (S4 ja L2, L4) 
 
 
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Harjoitel-

laan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yh-

teisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien poh-

jalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään 

draamatyöskentelyä. Tutkitaan ja käytetään kieltä 

osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja il-

maukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, modaali-

suus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys 

ja toisen puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan 

ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen 

taitoja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhtei-

sön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden 

suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen Harjoitellaan kaunokirjal-

lisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa 

lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoit-

teeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään teksti-

lajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden 

tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, ku-

vaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa otta-

vien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Har-

joitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erot-

tamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen 

ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan 

hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lau-

sekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvas-

tike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sa-

noja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluo-

kat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot 

sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- 

tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työs-
kentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 

Oppilasta tulee arvioida kaikilla viidellä kielenkehi-
tyksen osa-alueella: 1) ymmärtäminen 2) puhumi-
nen 3) lukeminen 4) kirjoittaminen ja 5) kielitietoi-
suus. 
 
Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot 
ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa. hyvin  
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edis-
tää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet kiitettävästi. 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja hän 
osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa verrata eri 
menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet 
hyvin. 
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T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä 
käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppi-
jana sekä asettamaan oppimistavoitteita (S5 ja 
L1-2, L7) 
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä 
käytetään eri oppiaineissa (S5 ja L4, L7) 
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja 
kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskente-
lyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itse-
näisesti ja ryhmässä (S5 ja L1, L6-7) 
 

ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertai-

lemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, 

kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja 

niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, 

miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laa-

jennetaan sana- ja käsitevarantoa. 

 

S3 Tekstien tuottaminen Harjoitellaan sujuvaa kir-

joittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn pe-

rustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja 

ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, 

kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia 

tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja frase-

ologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan 

kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan teks-

tejä palautteen perusteella.  

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-

nen Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen 

vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden va-

paa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia 

kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen, il-

mausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja ta-

poja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja kirjoi-

tetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään kes-

keisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lause-

tyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdis-

täminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. 

Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- 

ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin 

sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. 

7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee 
ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimista-
voitteet osittain. 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 

6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin 

kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena Opitaan 

jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun 

ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoi-

tellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja 

kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden 

tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja 

niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään 

tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen 

tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen 

arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohja-

taan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityi-

syyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa 

käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kie-

liä kaiken oppimisen tukena. 
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Suomi toisena kielenä 

Luokat 7-9 
 
S2-opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa yksilöllisesti, koska S2-oppilaat ovat eritasoisia. Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen 
tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-
teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että 
paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
 
Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kieli-
taito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, 
jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimää-
rän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytyksen sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 
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Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  

T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaiku-
tus- ja yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja muun 
arjen vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistamaan 
kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan (S1 
ja L2, L4) 

T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan 
ajatuksistaan ja tunteistaan ja keskustelemaan eri-
laisista aiheista sekä vahvistamaan niissä tarvitta-
vaa sanastoa ja ilmaisua (S1 ja L1-2, L7) 

T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja 
kehollista ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaa-
malla oppilasta osallistumaan ja ilmaisemaan itse-
ään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin (S1 
ja L1-2, L7) 

Tekstien tulkitseminen 

T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimi-
seen ja sana- ja käsitevarannon kartuttamiseen (S2 
ja L1-2 , L4) 

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja 
kielitaidolle sopivia tekstejä ja kirjallisuutta ja kes-
kustelemaan lukemastaan (S2 ja L2, L4) 

 
 
 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Harjoitel-
laan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argu-
mentointia, selostamista, referointia sekä puhe-
esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvis-
tetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten 
aiheiden ja tekstien parissa.  Tutkitaan ja käytetään 
kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvit-
tavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset tuttavallisuu-
den ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus 
sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen 
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puhee-
seen viittaaminen. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä 
käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (ke-
hon, äänen, tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa. 
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitä-
mistä. 

7. luokalla:  

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitä-
mistä. Rohkaistaan oppilasta harjoittamaan  
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja erilaisissa koulun 
ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä vah-
vistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen  
taitojaan. Harjaannutetaan ja rohkaistaan harjaan-
nuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksis-
taan ja tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista ai-
heista sekä vahvistamaan niissä tarvittavaa sanas-
toa ja ilmaisua. Kannustetaan oppilasta vahvista-
maan kielellistä ja kehollista ilmaisurohkeutta ja 
mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan 

Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on 
monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannus-
tava ja rakentava palaute tukee oppilaiden moti-
vaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien ke-
hittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat 
vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti 
tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta 
suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinte-
äksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja 
erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tu-
lemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja 
työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä 
niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9 opetuksen 
kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimi-
sen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi pe-
rustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöi-
hin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa oppimis-
tilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoit-
taa osaamistaan monipuolisesti. Itsearviointitai-
toja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanotta-
misen taitoja kehitetään osana formatiivista arvi-
ointia.  

Päättöarviointi tehdään vuosiluokan 9 päätteeksi. 
Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä 
määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-
nut suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimää-
rän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa 
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteissa määritellyt suomi toi-
sena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteet 
ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit. 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l2_kulttuurinen-osaaminen
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l1_ajattelu
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l7_osallistuminen
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l1_ajattelu
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l2_kulttuurinen-osaaminen
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l7_osallistuminen
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l1_ajattelu
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l2_kulttuurinen-osaaminen
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito


33 
 

Tekstien tuottaminen 

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien 
ja niissä tarvittavan sanaston ja kieliopillisten ra-
kenteiden tuottamista (S3 ja L2, L4) 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoitta-
misen taitoa ja näppäintaitoja sekä tekstien suun-
nittelun ja tuottamisen taitoja (S3 ja L4-5)  

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkir-
joituksen perusasioita (S3 ja L1, L4-5)  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuut-
taan tekemällä havaintoja erilaisista puhetavoista 
omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta huo-
maamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta 
toisten kielelliseen käyttäytymiseen (S4 ja L4, L6-7) 

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan 
ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja 
ohjata oppilasta valitsemaan häntä itseään kiinnos-
tavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja 
lastenkulttuuriin tutustumiseen 

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan 
eri kieliä ja kulttuureita omassa ympäristössään ja 
eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämän-
tilanteisiin (S4 ja L2) 

 
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

ja ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti myös 
draaman keinoin. 

8.-9. luokalla:  

Rohkaistaan oppilasta kehittämään taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuh-
detta rakentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovai-
kutustilanteissa. Ohjataan oppilasta syventämään 
muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja 
median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja 
kannustetaan oppilasta kehittämään esiintymistai-
tojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilan-
teissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja 
hyödyntäen. 
 
S2 Tekstien tulkitseminen Syvennetään opiskelun, 
yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellis-
ten tekstien monipuolista lukemista ja analysoin-
tia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvo-
jen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta 
(näkökulman, lauserakenteen, henkilöiden ja asioi-
den nimeämisen kielikuvien ja ironian vaikutus 
tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan lukustrategioi-
den joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa. Harjoitellaan erittelemään erityi-
sesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien teksti-
lajien kielellisiä piirteitä sekä tunnistamaan kirjalli-
suuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan 
omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen 
antoa ja vastaanottamista. 

7. luokalla: 

Ohjataan oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan  

Päättöarvosana on tavoitteiden ja kriteerien perus-
teella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on 
saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 
8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa 
pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 
osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen 
osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoit-
teiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 
päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaami-
sen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta 
voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-
misen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn 
arviointi sisältyy päättöarviointiin ja siitä muodos-
tettavaan päättöarvosanaan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 
 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l2_kulttuurinen-osaaminen
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l1_ajattelu
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l6_tyoelamataidot
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l2_kulttuurinen-osaaminen
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T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä kä-
sitystä itsestä viestijänä, lukijana, tekstien tuotta-
jana sekä kielenoppijana (S5 ja L1-2, L4) 

T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri 
oppiaineissa ja perehtymään koulussa tärkeisiin 
tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin (S5 ja L1- 
2, L4) 

T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kie-

lenkäyttäjänä sekä arvioimaan omaa kielenoppi-

mistaan (S5 ja L1-2, L4) 

itsenäisesti ja ryhmässä. 

8.-9. luokalla:  

Ohjataan oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan  
itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään teksti-
lajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan 
sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti 
lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityk-
siä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten 
vihjeiden perusteella. 
 
S3 Tekstien tuottaminen Tuotetaan erityisesti 
pohtivia, kantaa ottavia ja ohjaavia tekstejä teksti-
lajivalokoimaa laajentaen ja ohjataan käyttämään 
sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita 
monipuolisesti (mm. infiniittiset rakenteet tiiviin il-
maisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamispro-
sessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tieto-
lähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja re-
kistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja 
aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitse-
maan tekstiin sopivat ilmaisutavat. 
 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
nen Tulkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen 
merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, mo-
daalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuk-
sesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea oppilaille 
tuttuihin kieliin, ja tutkitaan, miten kielet vaikutta-
vat toisiinsa. Tutustaan Suomen kielitilanteeseen ja 
kielen kehityksen päävaiheisiin.  Tutustutaan kirjal-
lisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuu-
riin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden 
ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l1_ajattelu
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l2_kulttuurinen-osaaminen
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l1_ajattelu
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l2_kulttuurinen-osaaminen
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l1_ajattelu
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l2_kulttuurinen-osaaminen
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l4_monilukutaito
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eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriit-
tisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja 
yhteiskunnassa. 

8.-9. luokalla:  

Ohjataan oppilasta syventämään kielitietoisuut-
taan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppi-
lasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekiste-
reitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielel-
listen valintojen merkityksiä ja seurauksia. 
 
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena Tue-
taan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoitta-
misen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Ver-
taillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää 
kieltä. Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian 
käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja 
oman oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppi-
laan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita 
osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 
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Toinen kotimainen kieli (ruotsi): A2-oppimäärä 

Luokat 4-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympä-
ristön, Suomen ja Pohjoismaiden kielellisestä ja 
kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruot-
sin asemasta kansalliskielinä (S1 ja L2) 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja 
kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja 
kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä 
ilman arvottavia ennakko-oletuksia. (S1 ja L2) 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä 
ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen 
uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä (S1 ja 
L1, L4) 

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä ai-
neistoa (S1 ja L4-5) 

Kielenopiskelutaidot 

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjois-
maisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja sukulai-
suussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruot-
sinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuri-
taustaa. 
 
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansallis-
kielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityk-
sestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, 
katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja 
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohdi-
taan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. 
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaiku-
tustilanteissa. 
 
4. luokka 
 
Oppilas tutustuu Suomen ja muiden Pohjoismaiden 
kieliin. Jaetaan ja pohditaan omia kieli- ja kulttuuri-
kokemuksia. Oppilas harjoittelee alkeellisia vuoro-
vaikutustilanteita esimerkiksi leikin ja draaman 
avulla. Pohditaan monikielisyyttä omassa arjessa ja 
huomioidaan Porvoon kaksikielisyys.  
 
 

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista oh-
jaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille mahdol-
lisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehit-
tää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdolli-
suuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla 
on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Ar-
vioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua. 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa anta-
essaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suh-
teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetet-
tuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen ta-
soa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opet-
taja käyttää ruotsin kielen A-oppimäärän valtakun-
nallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen 
kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan 
monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoittei-
siin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitai-
don osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Euroop-
palaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 
suomalaiseen sovellukseen. 

 

 

https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/42170348020
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viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä op-
piminen (S2 ja L1, L7) 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta har-
jaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä ko-
keilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin 
parhaiten (S2 ja L5-6) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 

T7 järjestää oppilaille tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovaikutusta (S3- L2, L4-5, L7) 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioi-
den käytössä (S3 ja L2, L4) 

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan (S3 ja L2, L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä (S3 ja L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoi-
tella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 
ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös 

 
5. luokka 
 
Pohditaan ruotsin kielen asemaa Suomessa. Huomi-
oidaan Porvoon asema kaksikielisenä kaupunkina 
sekä historiallisesti että nykyajassa. Hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan eri tavoin ympäröivän yh-
teisön suomenruotsalaisuutta ja sen kulttuuria. Tu-
tustutaan Porvoon tarjoamiin kaksikielisiin mahdol-
lisuuksiin.  
 
6. luokka 
 
Tutustutaan Porvoon tarjoamiin ruotsin- ja kaksikie-
lisiin mahdollisuuksiin.  
 
S2 Kielenopiskelutaidot Opetellaan suunnittele-
maan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan 
vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Ohjataan 
oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. 
Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten 
uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä 
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tun-
temattoman sanan merkityksen päättelemistä asia-
yhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitai-
toa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyt-
täen. 
 
4. luokka 
 
Oppilas harjoittelee kaikkia kielitaidon osa-alueita ja 
opettelee samalla omia vahvuuksiaan. Oppilas har-
joittelee itsenäistä vastuunottoa, itsearviointia ja 
mahdollisesti myös vertaisarviointia.  

 
Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 
1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot 
ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa.  
 
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  
 
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
 
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edis-
tää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja hän 
osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa verrata eri 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/42170348020
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ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleelli-
simpiin rakenteisiin (S3 ja L3-5, L7) 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kir-
joittamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Keskeisiä 
aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, 
harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ruot-
sinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita 
yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on op-
pilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen 
kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja 
me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielen-
käyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtimi-
nen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. 
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten 
tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, 
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan 
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyt-
tötilanteita. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä 
aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. 
Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kie-
lestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntä-
minen. 
 
4. luokka 
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä materiaalia 
ympäröivästä yhteiskunnasta (paikannimiä, tienviit-
toja ym) Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien 
yhteydessä. Keskeisiä rakenteita ovat: vara- ja ha-
verbit, preesens, persoonapronominit , substantii-
vit, prepositiot ja lukusanat. 
 
5. luokka  
Harjoitellaan perussanastoa, tilannesidonnaisia il-
mauksia ja peruskieliopin aineksia. Näitä ovat 

menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet 
hyvin. 
 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee 
ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimista-
voitteet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
 
 

https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/4222e62c020
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esimerkiksi pronominit, apuverbit, kellonajat ja pää-
lause. 
 
6. luokka  
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien yhtey-
dessä. Tekstien valinnassa voidaan hyödyntää Por-
voon kaksikielisyyttä ja historiaa. Keskeisiä raken-
teita ovat esimerkiksi järjestysluvut, verbin taivutus 
(preteritum), adjektiivit ja niiden vertailu. 
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Toinen kotimainen kieli (ruotsi): A2-oppimäärä 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoi-
suuteen 

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansallis-
kielen asemaan liittyviä ilmiöitä sekä antaa oppi-
laalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimin-
takykyään (S1 ja L1-2) 

T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia 
ruotsinkielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajenta-
vat oppilaan maailmankuvaa (S1 ja L2, L5) 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia sään-
nönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten sa-
moja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttä-
mään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena (S1 
ja L1, L4) 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyö-
dyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvi-
oimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta myönteiseen 

Vuosiluokka 7 
 
Oppilas osaa kuvailla ruotsin kielen asemaa Suo-
messa ja Pohjoismaissa ja maailman kielten jou-
kossa ja pohtia kielen merkitystä yksilölle. Pohdi-
taan erityisesti kaksikielisyyttä ja vähemmistökie-
len merkitystä yksilölle kaksikielisessä ympäris-
tössä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsin-
ruotsin eroja. (S1) 

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella joh-
topäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista 
ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, mi-
ten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. 
Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon 
käsitteitä (esim. en- ja ett-suku, supiini, suora ja 
käänteinen sanajärjestys, kongruenssi). (S1) 

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoittei-
taan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toi-
mia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen. 
Oppilas vahvistaa edelleen kielenopiskelutaito-
jaan: harjoitellaan eri oppimateriaalien monipuo-
lista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien 
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.  

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja 
vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaik-
kiin arvioitaviin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan 
huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden ar-
viointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esi-
merkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan pa-
lautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoi-
siksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppi-
laita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilai-
sissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi 
tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan 
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimis-
vaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti eri-
laiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruot-
sin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvo-
sana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
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vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välit-
tyminen (S2 ja L1, L3, L7) 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kiel-
tenopiskelun valmiuksia (S2 ja L1) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlai-
sia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan 
niissä aloitteellisesti (S3 ja L4) 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintäti-
lanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää ruot-
sinkielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraa-
seja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompen-
saatiota (S3 ja L4) 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kult-
tuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, jo-
hon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuo-
mista (S3 ja L2) 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilai-
sia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista 
hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa 
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 
(S3 ja L4) 

 

Huomioidaan Porvoon kaupungin asema kaksikieli-
senä kaupunkina sekä historiallisesti että nyky-
ajassa. Hyödynnetään esim. koulujen välistä yhteis-
työtä, ympäristön havainnoimista, vierailuja, kir-
jastoa ja juhlapäiviä. (S2) 

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin tai-
toaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, mi-
ten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä. (S2)  

Huomioidaan kaksikielisen Porvoon tarjoamat 
mahdollisuudet ruotsin kielen käyttöön myös kou-
lun ulkopuolella. Harjoitellaan keskustelemaan ko-
tiin, kouluun ja harrastuksiin liittyvistä aiheista.  

Oppilas opiskelee ääntämisen perussääntöjä, pe-
russanastoa ja keskeisimpiä rakenteita. Näitä ovat 
verbien aikamuodot, substantiivien taivutus, adjek-
tiivien taivutus ja päälauseen sanajärjestys. (S3) 

Vuosiluokka 8 

Oppilas tutustuu tarkemmin Suomen ruotsinkieli-
siin alueisiin ja eri Pohjoismaihin. Oppilas ymmär-
tää Pohjoismaita yhdistäviä arvoja ja pohjoismais-
ten kielien eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. (S1) 

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella joh-
topäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista 
ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, mi-
ten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. 
Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon 
käsitteitä (esim. en- ja ett-suku, supiini, suora ja 
käänteinen sanajärjestys, kongruenssi). (S1) 

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoittei-
taan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa 

osaamisen taso ruotsin kielen A-oppimäärän valta-
kunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaami-
nen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloitu-
vasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin 
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vas-
taava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuun-
nitelmassa. Oppilas on saavuttanut oppimäärän ta-
voitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun op-
pilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosa-
nan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Parem-
man osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoit-
teen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikom-
man suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa pu-

hetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja kiinnit-

täen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ään-

tämisen perussääntöihin (S3 ja L3-5) 

toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen. 
(S2) 

Oppilas vahvistaa edelleen kielenopiskelutaito-
jaan: harjoitellaan eri oppimateriaalien monipuo-
lista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien 
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. 
Hyödynnetään Porvoon kaupungin kaksikielisyyttä 
(esim. koulujen välinen yhteistyö, ympäristön ha-
vainnoiminen, vierailut, kirjastot, juhlapäivät). (S2) 

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin tai-
toaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, mi-
ten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.  (S2) 

Valitaan kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan ker-
tomaan omista kiinnostuksen kohteista. Tutustu-
taan esimerkiksi työelämässä tarvittavaan sanas-
toon ja kommunikaatioon. Harjoitellaan mielipi-
teen asianmukaista ilmaisua. Laajennetaan sanas-
toa ja rakenteiden tuntemusta, kirjoitetaan kerto-
via ja kuvaavia tekstejä. Keskeisempiä rakenteita 
ovat: sivulauseen sanajärjestys, konditionaali, s-
passiivi ja substantiivin ja adjektiivin yhteistaivutus. 
(S3) 

Vuosiluokka 9 

Oppilas opettelee etsimään tietoa netistä myös 
pohjoismaisilla kielillä. Pohditaan, miten ruotsin 
kielen taidosta voi olla hyötyä omassa arjessa ja tu-
levaisuudessa. Tutustutaan mahdollisuuksien mu-
kaan Porvoon tarjoamiin mahdollisuuksiin kaksikie-
lisessä/ruotsinkielisessä toimintaympäristössä. 
(S1). 
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Pohditaan, miten ruotsin kielen taitoa voi hyödyn-
tää eri tavoin globaalissa ympäristössä. Oppilas 
harjoittelee oma-aloitteista vuorovaikutusta ja it-
sensä ilmaisua vähäiselläkin kielitaidolla. (S1) 

Oppilas syventää kieltenopiskelutaitojaan ja pohtii 
kielenopiskelutavoitteitaan toisen asteen koulu-
tusta varten. Oppilas osaa arvioida opiskelutapo-
jaan. Oppilas harjaantuu luotettavan tiedon etsimi-
seen ja käyttöön. (S2) 

Oppilas harjoittelee esimerkiksi jatko-opintoihin ja 
työelämään liittyviä vuorovaikutustilanteita. Han-
kitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, kirjoite-
taan ja esitetään tekstejä, keskustellaan kiinnosta-
vista ja omalle ikätasolle sopivista ajankohtaisista 
asioista, esim. työelämästä ja jatko-opiskelusta. Ai-
kaisemmin opittuja keskeisiä rakenteita vahviste-
taan ja opetellaan esimerkiksi futuuri, infinitiivi, 
prnomini+adjektiivi+substantiivi ja adverbeja. (S3) 

S3 Kehittyvä kielitaito taito toimia vuorovaikutuk-
sessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä  
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Toinen kotimainen kieli (ruotsi): B1-oppimäärä 

Luokka 6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen  

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaik-
kien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta 
(S1 ja L1-2, L4) 

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan 
kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen 
suomen kieleen (S1 ja L2) 

Kieltenopiskelutaidot 

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnäl-
lisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä ja 
myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä 
ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan 
osaamistaan (S2 ja L1, L3, L5) 

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tär-
keänä osana elinikäistä oppimista ja oman kieliva-
rannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten 
oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämi-
seen myös koulun ulkopuolella (S2 ja L3, L5) 

 

Vuosiluokka 6 
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen 
ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläi-
syyksiä ja eroja.   
 
S2 Kielenopiskelutaidot Asetetaan tavoitteita ja 
suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä 
ruotsin taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää. 
Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy 
erilaisissa arkisissa yhteyksissä. Huomioidaan Por-
voon kaksikielisyys mahdollisuuksien mukaan. 
 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten ai-
hepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, 
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi vali-
taan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. 
Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta 
poikkeavat foneettiset merkit ja niiden luonteva 
ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutusti-
lanteita.  
 

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista oh-
jaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille mahdolli-
suuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuo-
toja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuk-
sia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on 
kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Ar-
vioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua. 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa anta-
essaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suh-
teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetet-
tuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen ta-
soa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opet-
taja käyttää ruotsin kielen B1-oppimäärän valta-
kunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edisty-
misen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioi-
daan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioin-
nin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvi-
oitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomi-
oon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi 
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen 
pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

 

 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/421ab5f6020
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, eri-
tyisesti suullisia viestintätilanteita (S3 ja L4) 

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä pe-
rille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä 
keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidas-
tusta (S3 ja L4) 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia koh-
teliaisuuden ilmauksia (S3 ja L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyh-
teyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasol-
leen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä 
(S3 ja L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoi-
tella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista pu-
humista ja kirjoittamista (S3 ja L4) 

 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edis-
tää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja hän 
osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa verrata eri 
menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet 
hyvin. 
 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee 
ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimista-
voitteet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 

https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/42170348020
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Toinen kotimainen kieli (ruotsi): B1-oppimäärä 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoi-
suuteen 

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen 
kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin ar-
voihin (S1 ja L2, L5) 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia sään-
nönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten sa-
moja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttä-
mään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena (S1 
ja L1, L4) 

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyö-
dyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvi-
oimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutuk-
seen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen (S2 ja 
L1) 

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdolli-
suuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään 
ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti 

Vuosiluokat 7-9 
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen Tehdään ja raportoidaan havaintoja 
pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suo-
men, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin 
ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä te-
kijöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsin-
ruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilai-
den aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellai-
sia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita 
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opis-
kelussa. 
 
S2 Kielenopiskelutaidot Käytetään erilaisia opiske-
lustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäris-
töjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvista-
valla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjäntei-
seen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan 
ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaiku-
tustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen 
kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilan-
teissa. 
 
 
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaiku-
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja 
vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaik-
kiin arvioitaviin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan 
huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden ar-
viointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esi-
merkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan pa-
lautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoi-
siksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppi-
laita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilai-
sissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi 
tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan 
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimis-
vaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti eri-
laiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruot-
sin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvo-
sana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
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erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuo-
lella. (S2 ja L2, L7) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuo-
rovaikutusta (S3 ja L4) 

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioi-
den käytössä (S3 ja L2, L4) 

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 
(S3 ja L2, L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä (S3 ja L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoi-

tella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista 

erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ään-

tämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin (S3 ja L4-5) 

tekstejä Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuo-
ren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajan-
kohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, 
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tu-
tustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa 
tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan 
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri vies-
tintäkanavia hyödyntäen. 
 
 

osaamisen taso ruotsin kielen B1-oppimäärän val-
takunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaa-
minen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloi-
tuvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa ote-
taan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvi-
oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluo-
kalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut op-
pimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukai-
sesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin ky-
seisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 
tasoa. Paremman osaamisen tason saavuttaminen 
jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn 
tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-
teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin 
kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 
muodostettavaan päättöarvosanaan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Englanti: A1-oppimäärä 

Luokka 1 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Tavoitteet vuosiluokalla 1 
 

Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen koti-

mainen kieli alkaa 1. vuosiluokalla. Jo ennen A1-

oppimäärän opetuksen alkamista ja sen alkamisen 

jälkeen voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti 

joihinkin kieliin, kuten englantiin, saameen tai 

muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kie-

lisuihkuksi. Ensimmäisellä luokalla kielen tai kiel-

ten alkeita opitaan laulaen, leikkien, pelaten ja liik-

kuen. Aiheet voidaan valita oppilaita kiinnosta-

vista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus 

voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhtey-

dessä, osana monialaisia oppimis- kokonaisuuksia 

tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai ope-

tustuokioita. A1-kielen tärkein tavoite on, että op-

pilas oppii tiedostamaan kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta arjessaan sekä tunnistamaan koh-

dekielen muista osaamistaan kielistä (T1). 

 

Oppilas oppii myös arvostamaan omaa kielitaus-

taansa sekä eri kieliä ja kulttuureja (T2). Samalla 

oppilas oppii tunnistamaan, kokeilemaan 

Suositeltavat oppikokonaisuudet 1. luokalle 
 

Oppilas oppii erottamaan kohdekielen muista kie-
listä. Oppilas oppii ymmärtämään muutamia kuu-
lemiaan ja näkemiään sanoja ja ilmauksia pu-
heessa (T9, T10). Opetus on laulun- ja leikin-
omaista. Opetuksessa keskitytään suullisen kieli-
taidon kehittämiseen: vieraan kielen rakenteet ja 
sanat tulevat tutuksi ja jäävät mieleen suullisen 
toiston avulla. Oppilaan arkipäiväinen elämä huo-
mioidaan rakenteiden ja sanaston harjoittelussa. 
Lisäksi oppilas oppii kieltenopiskelulle tyypillisiä 
työtapoja, erityisesti yhteistyö- ja ryhmätyötai-
toja. (T3, T4) 

 

Oppilas 
- harjoittelee tervehtimään englanniksi sopivilla 

tavoilla. 
 

- harjoittelee käyttämään yksinkertaisia 
lauserakenteita kuten 

• I like... tai I have... 

• I don’t like... tai I don’t have... 
 

- harjoittelee kertomaan itsestään olla-verbillä 
(esim. I am seven). 

Arviointiasteikko 
 

Ensimmäisellä luokalla oppiaine arvioidaan koko- 
naisuudessaan asteikolla: 

 
1) tavoitteet on saavutettu 

 
2) tavoitteita ei ole saavutettu. 
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ja harjoittelemaan erilaisia kieltenopiskelutaitoja, - harjoittelee vastaamaan peruskysymyksiin kuten 

• What’s your name? 

• How are you? 

• How old are you? 
 

- harjoittelee do-alkuisia kysymyksiä kuten 
• Do you like...? 

• Do you have...? 
 

- harjoittelee yksinkertaisia kysymyssanalla al-
kavia kysymyksiä kuten 

• What do you like? 

• How many? 
 

- harjoittelee sanastoa muuan muassa seuraavista 
aihepiireistä: 

• numerot 1-10 

• värit 

• eläimet 

• perhe 
• kehonosat 

• perusadjektiivit kuten happy, sad 

• perusverbit kuten eat, drink, run 

• ruoka ja juoma 

• sää. 
Opetuksessa kiinnitetään huomiota kyseiselle kie-
lelle ja kulttuurille tyypillisiin kohteliaisuuden il-
maisuihin (T8). Opetuksessa kiinnitetään huo-
miota myös ääntämiseen: oppilas oppii ään- tä-
mään tavallisimpia sanoja ja ilmauksia ymmärret-
tävästi (T10). Lisäksi oppilasta ohja- taan arvaa-
maan ja päättelemään sanojen ja ilmausten mer-
kityksiä sekä tekemään havaintoja kielestä ja kie-
lenkäytöstä (T4, T7). 

 

erityisesti yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja, joita 

tarvitaan kieltenopiskelussa (T3, T4). Lisäksi 

oppilas oppii käyttämään kieltä viestintä- 

kumppanin tukemana muutamissa yleisimmin 

toistuvissa viestintätilanteissa (T6). Oppilas oppii 

hyödyntämään erilaisia apukeinoja kuten eleitä, 

ilmeitä, sanastoja tai TVT-taitoja selviytyäkseen 

vuorovaikutustilanteista. Oppilas oppii arvaamaan 

tai päättelemään yksittäisten sanojen merki- 

tyksiä. Oppilas oppii ilmaisemaan, onko ymmär- 

tänyt kuulemaansa. Oppilas oppii tuomaan esille 

omia oivalluksiaan. (T4, T7) 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja kulttuureita 

koulussa, lähiympäristössä ja Suomessa on. Ohjata 

oppilasta tunnistamaan kohdekieli muista kielistä 

(S1, L1, L2, L5, L7) 

T2 ohjata oppilasta arvostamaan omaa 

kielitaustaansa sekä kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta (S1, L1, L2) 

Kielenopiskelutaidot 

T3 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tehdä 

yhteistyötä muiden kanssa ja toimia ryhmässä (S2, 

L1, L2, L6) 
 

T4 ohjata oppilasta tekemään havaintoja kielestä ja 

kielenkäytöstä sekä kehittämään kielellistä 
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päättelykykyä (S2, L4, L5) 

 
T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin tapoihin oppia 

kieliä ja kokeillaan, millaiset tavat oppia kieliä so-

pivat oppilaalle parhaiten. Harjoitellaan yhdessä 

asettamaan tavoitteita kielten opiskelulle. (S2, L1, 

L7) 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-

sessa 

 

T6 rohkaista oppilasta käyttämään kieltä moni-

puolisesti erilaisissa vuorovaikutus- tilanteissa (S3, 

L1, L2, L4, L6, L7) 

 
T7 ohjata oppilasta hyödyntämään non- verbaali-

sia keinoja ja käyttämään erilaisia keinoja päätellä 

sanojen merkityksiä. Rohkaista oppilasta ilmaise-

maan omia oivalluksiaan sekä viestin ymmärtämi-

seen liittyviä vaikeuksia. (S3, L2, L3, L4, L5, L7) 

 

T8 rohkaista oppilasta käyttämään kieltä viestintä-

tilanteeseen ja kulttuuriin sopivalla tavalla (S3, L2, 

L4, L6, L7) 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään kohdekielen ta-

vallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa ti-

lanteissa (S3, L1, L2, L3, L4, L5, L7) 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T10 ohjata oppilasta käyttämään kohdekielen 

 
Opetuksessa tutustutaan englanninkielisiin mai-
hin, niiden kulttuureihin ja juhlapyhiin sekä siihen, 
missä oppilas kohtaa englantia jokapäiväisessä 
elämässään (T2). 
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tavallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa 
tilanteissa erityisesti puheessa ja harjoittelemaan 
ääntämistä (S3, L1, L2, L3, L4, L5, L7) 
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                                      Englanti: A1-oppimäärä 

Luokka 2 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Tavoitteet vuosiluokalla 2 

 
Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen koti-

mainen kieli alkaa 1. vuosiluokalla. Jo ennen A-op-

pimäärän opetuksen alkamista ja sen alkamisen 

jälkeen voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti 

joihinkin kieliin, kuten englantiin, saameen tai 

muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan 

kielisuihkuksi. Toisella luokalla kielen tai kielten al-

keita opitaan laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. 

Aiheet voidaan valita oppilaita kiinnostavista asi-

oista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan 

toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä, osana 

monialaisia oppimiskokonai- suuksia tai sille voi-

daan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita. 

A1-kielen tärkein tavoite on, että oppilas oppii tie-

dostamaan kielellistä ja kulttuurista moninai-

suutta arjessaan sekä tunnistamaan kohdekielen 

muista osaamistaan kielistä (T1). 

 

Oppilas oppii myös arvostamaan omaa kielitaus-

taansa sekä eri kieliä ja kulttuureja (T2). Samalla 

oppilas oppii tunnistamaan, kokeilemaan 

Suositeltavat oppikokonaisuudet 2. luokalle 
 

Oppilas oppii erottamaan kohdekielen muista kie-
listä. Oppilas oppii ymmärtämään muutamia kuu-
lemiaan ja näkemiään sanoja ja ilmauksia pu-
heessa (T9, T10). Opetus on laulun- ja leikin-
omaista. Opetuksessa keskitytään suullisen kieli-
taidon kehittämiseen: vieraan kielen rakenteet ja 
sanat tulevat tutuksi ja jäävät mieleen suullisen 
toiston avulla. Oppilaan arkipäiväinen elämä huo-
mioidaan rakenteiden ja sanaston harjoittelussa. 
Oppilas pystyy tunnistamaan kirjoitetun kielen sa-
noja, mutta oppilaalta ei vaadita kirjoitetun kielen 
hallintaa. Lisäksi oppilas oppii kieltenopiskelulle 
tyypillisiä työtapoja, erityisesti yhteistyö- ja ryh-
mätyötaitoja. (T3, T4) 

 

Oppilas 
- harjoittelee tervehtimään englanniksi 

sopivilla tavoilla. 
 

- harjoittelee käyttämään yksinkertaisia 
lauserakenteita kuten 

• I like... tai I have... 
• I don’t like... tai I don’t have... 

Arviointiasteikko 
 

Toisella luokalla oppiaine arvioidaan kokonai- 
suudessaan asteikolla: 

 
1) tavoitteet on saavutettu 

 
2) tavoitteita ei ole saavutettu. 
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ja harjoittelemaan erilaisia - harjoittelee kertomaan itsestään olla- 
verbillä (esim. I am eight). 

 
- Harjoittelee vastaamaan peruskysymyk- 

siin kuten 

• What’s your name?/Who are 
you? 

• Where are you from? 

• How are you? 

• How old are you? 
 

- harjoittelee do-alkuisia kysymyksiä kuten 

• Do you like...? 

• Do you have...? 
 

- harjoittelee yksinkertaisia kysymyssanalla 
alkavia kysymyksiä kuten 

• What do you like? 

• Where do you live? 

• How many? 

• How much? 
 

- harjoittelee sanastoa muuan muassa 
seuraavista aihepiireistä: 

• numerot 1-20 

• värit 

• eläimet 
• perhe 

• kehonosat 

• perusadjektiivit kuten happy, 
sad 

• perusverbit kuten eat, drink, 

 

kieltenopiskelutaitoja, erityisesti yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja, joita tarvitaan 

kieltenopiskelussa (T3, T4). 

Lisäksi oppilas oppii käyttämään kieltä viestintä- 

kumppanin tukemana muutamissa yleisimmin 

toistuvissa viestintätilanteissa (T6). Oppilas oppii 

hyödyntämään erilaisia apukeinoja kuten eleitä, 

ilmeitä, sanastoja tai TVT-taitoja selviytyäkseen 

vuorovaikutustilanteista. Oppilas oppii arvaa- 

maan tai päättelemään yksittäisten sanojen 

merkityksiä. Oppilas oppii ilmaisemaan, onko 

ymmärtänyt kuulemaansa. Oppilas oppii 

tuomaan esille omia oivalluksiaan. (T4, T7) 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja kulttuureita 

koulussa, lähiympäristössä ja Suomessa on. 

Ohjata oppilasta tunnistamaan kohdekieli muista 

kielistä (S1, L1, L2, L5, L7) 

  T2 ohjata oppilasta arvostamaan omaa 

kielitaustaansa sekä kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta (S1, L1, L2) 

Kielenopiskelutaidot 

T3 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tehdä 

yhteistyötä muiden kanssa ja toimia ryhmässä (S2, 



54 
 

L1, L2, L6) 
 
T4 ohjata oppilasta tekemään havaintoja kielestä 

ja kielenkäytöstä sekä kehittämään kielellistä 

päättelykykyä (S2, L4, L5) 

 
T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin tapoihin oppia 

kieliä ja kokeillaan, millaiset tavat oppia kieliä so-

pivat oppilaalle parhaiten. Harjoitellaan yhdessä 

asettamaan tavoitteita kielten opiskelulle. (S2, L1, 

L7) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku- tuk-

sessa 

T6 rohkaista oppilasta käyttämään kieltä moni-

puolisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (S3, 

L1, L2, L4, L6, L7) 

 
T7 ohjata oppilasta hyödyntämään non- verbaali-

sia keinoja ja käyttämään erilaisia keinoja päätellä 

sanojen merkityksiä. Rohkaista oppilasta ilmaise-

maan omia oivalluksiaan sekä viestin ymmärtämi-

seen liittyviä vaikeuksia. (S3, L2, L3, L4, L5, L7) 

 
T8 rohkaista oppilasta käyttämään kieltä viestintä-

tilanteeseen ja kulttuuriin sopivalla tavalla (S3, L2, 

L4, L6, L7) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään kohdekielen ta-
vallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa ti-
lanteissa (S3, L1, L2, L3, L4, L5, L7) 
 

run 

• ruoka ja juoma 

• sää 
• vaatteet 

• koulu 

• harrastukset. 
 

Opetuksessa kiinnitetään huomiota kyseiselle kie-
lelle ja kulttuurille tyypillisiin kohteliaisuuden il-
maisuihin (T8). Opetuksessa kiinnitetään huo-
miota myös ääntämiseen: oppilas oppii ääntä-
mään tavallisimpia sanoja ja ilmauksia ymmärret-
tävästi (T10). Lisäksi oppilasta ohjataan arvaamaan 
ja päättelemään sanojen ja ilmausten merkityksiä 
sekä tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäy-
töstä (T4, T7). 

 

• Opetuksessa tutustutaan eng-
lanninkielisiin maihin, niiden 
kulttuureihin ja juhlapyhiin sekä 
siihen, missä oppilas kohtaa 
englantia jokapäiväisessä elä-
mässään (T2). 
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T10 ohjata oppilasta käyttämään kohdekielen ta-
vallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa ti-
lanteissa erityisesti puheessa ja harjoittelemaan 
ääntämistä (S3, L1, L2, L3, L4, L5, L7) 
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                                                         Englanti: A1-oppimäärä 

Luokat 3-6 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli) tai toisen 
kotimaisen kielen opinnot alkavat 1. vuosiluo-
kalla. Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan ta-
voitteena on tutustua kieleen ja sen oppimi-
sessa yleisimmin käytettyihin työskentelyta-
poihin. Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla 
keskitytään suullisen kielitaidon kehittämi-
seen: kirjoitetun kielen hallintaa ei vaadita. Kol-
mannesta vuosiluokasta eteenpäin vieraan kie-
len opiskelu on tavoitteellisempaa ja oppimista 
myös arvioidaan yksityiskohtai- semmin - joko 
kirjallisella asteikolla (3.-luokat) tai numeroas-
teikolla (4.-6.-luokat). Porvoon kaupunki on 
määrittänyt ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi eli 
A1-kieleksi englannin kielen kaikille suomen-
kielisissä kouluissa opiskeleville oppilaille. Op-
pilailla on mahdollisuus aloittaa valinnainen 
toinen vieras kieli eli A2-kieli 4. luokalla. A2-kie-
lenä voidaan opiskella toista kotimaista kieltä 
tai jotain muuta vierasta kieltä Porvoon kau-
pungin tarjoaman kielitarjottimen mukaisesti. 
Toisen kotimaisen kielen opinnot aloitetaan 
kuitenkin viimeistään 6.-luokalla (B1-kieli). 

Suositeltavat oppikokonaisuudet vuosiluokalle 3 En-
simmäisellä ja toisella vuosiluokalla opittuja asioita 
kerrataan, täydennetään ja syvennetään sekä opitaan 
uusia rakenteita ja sanastoja. Oppilas tutustuu suu-
rimpiin englanninkielisiin maihin kuten Yhdisty- nee-
seen kuningaskuntaan ja Yhdysvaltoihin, niiden kult-
tuureihin, nähtävyyksiin ja yleisimpiin juhlapäi- viin. 
Erityistä huomiota kiinnitetään kulttuurisesti sopiviin 
viestintätapoihin ja kohteliaisuuteen. Lisäksi kiinnite-
tään huomiota ääntämiseen ja tutustutaan foneetti-
siin äännemerkkeihin. Oppilas oppii sään- nöllisesti 
tehtyjen kotitehtävien merkityksen sekä systemaatti-
suuden merkityksen kieltenopiskelussa. 

 

Kielitieto: 

• Olla-verbi (be) 

• Omistaa-verbi (have) 

• Yksikkö ja monikko 

• Artikkelit 

• Persoonapronominit 

• Yleisimmät ajan ja paikan prepositiot 

• Yleispreesens 

• Persoonapronominien omistusmuodot 

• S-genetiivi 

• Käskyt ja kehotukset kuten Run!, Don’t run! 
• Can 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa, mutta to-
tuudenmukaista ja antaa oppilaille mahdollisuu-
den tulla tietoisiksi omista taidoistaan, arvioida ja 
kehittää niitä sekä painottaa itselleen luontevia il-
maisumuotoja. Arviointi on monipuolista: oppi-
laan osaamista arvioidaan jatkuvalla havainnoin-
nilla tunti- työskentelytilanteissa sekä kirjallisilla 
ja suullisilla tuotoksilla. Monipuolinen ja jatkuva 
arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaa-
mistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä 
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kie-
lellisesti erilaiset lähtökohdat. Monipuolisella ar-
vioinnilla viitataan oppilaan osaamisen jatkuvaan 
havainnointiin tuntityöskentely- tilanteissa. 

 

Englannin sanallista arviota tai numeerista arvosa-
naa antaessa on arvioitava oppilaiden osaamista 
suhteessa paikallisessa opetussuun- nitelmassa 
asetettuihin tavoitteisiin. Määritel- lessä osaami-
sen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuosito- distusta var-
ten käytetään englannin A1- oppimäärän valta-
kunnallisia arviointikriteerejä. 
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Ensimmäisen vieraan kielen opinnoissa luo-
daan pohjaa tuleville kieliopinnoille. Yksi A1-
kielen tärkeimmistä tavoitteista on, että oppi-
las oppii tiedostamaan ja arvostamaan kielel-
listä ja kulttuurista moninaisuutta arjess- aan. 
Kielellisellä ja kulttuurisella moninai- suudella 
viitataan niin oppilaan omaan kielitaustaan 
kuin häntä ympäröivien ihmisten kielitaustoi-
hin. Oppilas oppii asennoitumaan luontevasti 
ja ennakkoluulottomasti eri kulttuureja, kieliä 
ja niiden edustajia kohtaan. On tärkeää, että 
opiskelu tapahtuu sallivassa ja kannustavassa il-
mapiirissä. (T1, T2, T5) 

 

Opetuksessa keskitytään suullisen kielitaidon 
kehittämiseen, keskeisiin rakenteisiin ja sanas-
toon. Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista 
viestintää aihepiireiltään erilaisissa tilanteissa. 
Oppilasta kannustetaan ylläpitä- mään viestin-
tää erilaisissa tilanteissa sekä jatkamaan vies-
tintää haasteista huolimatta. Viestintää ylläpi-
täviä keinoja voivat esimerkiksi olla eleiden, il-
meiden, sanaston tai TVT- taitojen hyödyntä-
minen viestintätilanteissa, joissa sanasto tai 
kielitaito ei vielä riitä. Lisäksi oppilas harjoitte-
lee viestimään kulttuurisesti sopivilla eli kohte-
liailla, muut huomioivilla tavoilla. Oppilas oppii 
arvaamaan tai päättel- emään merkityksiä sekä 
ilmaisemaan, onko ymmärtänyt kuulemaansa 
tai lukemaansa. (T3, T4, T8, T9, T10, T11) 

 

Oppilas syventää tietojaan ja taitojaan kielten-
opiskelulle tyypillisistä työtavoista, erityisesti 
yhteistyö- ja ryhmätyötaidoista. 

• Kellonajan kertominen 
• Lukusanat 1-20 

• Suuret lukusanat kuten a thousand, a 
million 

• Viikonpäivät 
 

Aihepiirit: 

• Minä: itsestä kertominen 

• Tervehdyksiä 

• Värejä 

• Perheenjäseniä 

• Lemmikkieläimiä 

• Huoneita ja huonekaluja 

• Yleisimpiä adjektiiveja 

• Yleisimpiä verbejä 

• Ruokia ja juomia 

• Vaatteita 

• Kehonosia 

• Harrastussanoja 

 

Suositeltavat oppikokonaisuudet vuosiluokalle 4 
Aiemmilla vuosiluokilla opittuja asioita kerrataan, 
täydennetään ja syvennetään sekä opitaan uusia ra-
kenteita ja sanastoja. Oppilas tutustuu suurimpiin 
englanninkielisiin maihin kuten  Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan ja Yhdysvaltoihin, niiden kulttuu- 
reihin, nähtävyyksiin ja yleisimpiin juhlapäiviin. Eri-
tyistä huomiota kiinnitetään kulttuurisesti sopiviin 
viestintätapoihin ja kohteliaisuuteen. Lisäksi kiinni- 
tetään huomiota  ääntämiseen ja tutustutaan 
foneettisiin äännemerkkeihin. Oppilas oppii sään- 
nöllisesti tehtyjen kotitehtävien merkityksen sekä 
systemaattisuuden merkityksen kieltenopiskelussa. 

Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, 
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin. Arvi-
oinnin tulee kohdistua kaikkiin arvioitaviin tavoit-
teisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kie-
litaidon osa-alueet: taito toimia vuorovaikutuk-
sessa, taito tulkita tekstejä ja taito tuottaa teks-
tejä. Termi teksti viittaa niin suulliseen kuin kirjal-
liseen tuottamiseen. Niiden arviointi perustuu eu-
rooppalaiseen viitekehyk- seen ja sen pohjalta laa-
dittuun suomalaiseen sovellukseen (ks. linkki). Li-
säksi oppilasta tulee ohjata harjoittamaan ja käyt-
tämään itse- sekä vertaisarviointitaitoja. 

 

Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasojen 
kuvausasteikko: http://www02.oph.fi/ops/taitot 
 asoasteikko.pdf 

 
 

Arviointiasteikko vuosiluokalle 3 
Vuosiluokkaa 3 arvioidaan sanallisella asteikolla. 

Tavoitteet on saavutettu: 

1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot 
ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa. 

 
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja - tai-
dot, ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti. 

 

3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perus-
tiedot ja -taidot. 

http://www02.oph.fi/ops/taitot
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Lisäksi oppilasta ohjataan yhä oma- aloitteelli-
sempaan sekä itsenäisempään työskentelyyn, 
jossa hän ottaa yhä enemmän vastuuta omasta 
kieltenopiskelustaan. Oppi- lasta ohjataan löy-
tämään juuri hänelle sopivia kieltenopiskeluta-
poja ja hän oppii arvioimaan omaa oppimis-
taan. (T6, T10) Lisäksi oppilas tutustuu A1-kie-
leksi määritellyn englannin kielen erityiseen 
asemaan maailmassa sekä syventää tietojaan 
englanninkielisistä maista ja niiden kulttuu-
reista. (T1, T2, T5) Oppilasta ohjataan teke-
mään havaintoja kielien välisistä eroista ja sa-
mankaltaisuuksista ja häntä tuetaan kehittä-
mään kielellistä päättelyky- kyään (T3). Lisäksi 
oppilaan huomiota ohjataan englanninkielisen 
aineiston runsauteen ja häntä autetaan etsi-
mään itseään kiinnostavaa materiaalia (T4). 

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli- 
tietoisuuteen 
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen run-
saus sekä englannin asema globaalin viestin-
nän kielenä (S1, L2) 

 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa 
kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kie-
lellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaa-
maan ihmisiä ilman arvottavia ennakko- oletuk-
sia (S1, L1, L2) 

 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdis-
täviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea 

Kielitieto: 
• Olla-verbi (be) 

• Omistaa-verbi (have) 

• Kysymyssanat 

• Yksinkertaiset kysymyslauseet 

• Yleispreesens 
• Kestopreesens 

• Käskyt ja kehotukset kuten Run!, Don’t run! 

• Artikkelit 

• Yksikkö ja monikko 

• Yleisimpiä epäsäännöllisiä monikkomuotoja 

• Yleisimmät ajan ja paikan prepositiot 

• Lyhyiden adjektiivien vertailumuodot 

• S-genetiivi 

• Aakkoset 
• Lukusanat 1-1000 

• Suuret lukusanat kuten a thousand, a 
million 

• Ajan ilmaiseminen (vuodenajat, 
vuorokaudenajat, kuukaudet) 

• Kellonajan kertominen 
 

Aihepiirit: 

• Minä: itsestä kertominen 

• Yleisimpiä adjektiiveja 

• Yleisimpiä verbejä 

• Eläimiä (lemmikkejä ja villieläimiä) 

• Ruokia ja juomia 

• Kehonosia 

• Harrastuksia 

• Vaatteita 

• Kulkuneuvoja 

• Oppilaalle tuttuja paikkasanoja (a school, a 
library, a cinema) 

4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja - 
taitoja. Hän tarvitsee tukea ja apua. 

 
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saa-
vuttanut oppimiselle asetettuja tavoitteita. 

 
 

Arviointiasteikko vuosiluokille 4-5 
Vuosiluokkia 4 ja 5 arvioidaan numeerisella arvo-
sana-asteikolla 4-10. Alla oleva arvosa- nakritee-
ristö on tarkoitettu viitteelliseksi. 

 

10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja tai-
toja luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavutta-
nut oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppi-
las edistää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 

 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet kiitettävästi. 

 

8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-
rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimis-
tavoitteet hyvin. 

 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimista- 
voitteet tyydyttävästi. 

 

6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvit-
see ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet osittain. 
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oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä 
(S1, L1, L2) 

 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että eng-
lanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja va-
litsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, 
sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineis-
toa (S1, L2, L3) 

 

Kielenopiskelutaidot 
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen sekä kannustava yh-
dessä oppiminen (S2, L1, L3) 

 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja kannustaa 
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja 
myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen 
sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä 
sopivat hänelle parhaiten (S2, L1, L4, L5, L6) 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovai- ku-
tuksessa 
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovai-
kutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdolli-
sista katkoksista huolimatta (S3, L2, L4, L5, L7) 

 

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintä-
tilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän 

• Koulutarvikkeita 
• Läheisimpien maiden nimiä sekä kieliä 

• Ammatteja 

• Säätiloja 

• Luontosanoja 

• Lomasanastoa 

Suositeltavat oppikokonaisuudet vuosiluokalle 5 
Aiemmilla vuosiluokilla opittuja asioita kerrataan, 
täydennetään ja syvennetään sekä opitaan uusia ra-
kenteita ja sanastoja. Oppilas tutustuu muihin eng-
lanninkielisiin   maihin  kuten Australiaan, 
Skotlantiin ja Kanadaan ja niiden kulttuureihin, näh-
tävyyksiin ja yleisimpiin juhlapäiviin. Oppilas osaa 
myös kertoa omasta  maastaan/maistaan ja 
sen/niiden kulttuureista.  Erityistä  huomiota 
kiinnitetään kulttuurisesti sopiviin viestintätapoihin, 
kohteliaisuuteen  ja keskustelutaitoihin. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota ääntämiseen,  sana- ja 
lausepainoon sekä intonaatioon. Oppilas harjoittelee 
foneettisten äännemerkkien lukemista. Oppilas oppii 
säännöllisesti tehtyjen kotitehtävien merkityksen 
sekä systemaattisuuden merkityksen kieltenopis- ke-
lussa. 

 

Kielitieto: 

• Olla (be) ja omistaa (have) -verbien taivutus 
ja niiden erot 

• Persoonapronomien objektimuodot 

• Yleispreesens 

5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja - tai-
dot, ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. 
Hän on saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain 
määrin. 

 

4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
 

Arviointiasteikko vuosiluokalle 6 
Vuosiluokan 6 arvioinnissa käytetään A1- oppi-
määrän valtakunnallisia arviointikriteerejä (ks. 
linkki). 

 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014. https://www.oph.fi/sites/default/files/doc 
 uments/perusopetuksen_opetussuunnitelman_p 
 erusteet_2014.pdf 

 

Tueksi monipuoliseen arviointiin: 

Koearvosanat 
Mahdollistavat osa-alueiden arvioinnin. 

 
Sanakokeiden arvosanat 
Yksittäisistä sanakokeista selviää oppijan sanas-
tonhallinta. Sanakokeita voi toteuttaa kirjallisesti, 
sähköisesti tai suullisesti. Suosittuja ovat myös lei-
killiset kisailut sanastojen suhteen. 

 

 

http://www.oph.fi/sites/default/files/doc
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jatkamisen keinoja (S3, L4) 
 

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mahdollisuuksia 
 
harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita 
(S3, L2, L4) 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaati-
vuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia 
ymmärtämisstrategioita (S3, L4) 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen 
sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin ra-
kenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin (S3, 
L3, L4, L5, L7) 

• Kestopreesens 

• Kysymyslauseet 

• Imperfekti 

• There is/are -rakenne 

• Lyhyiden adjektiivien vertailumuodot 

• Järjestysluvut 

• Päivämäärän ilmaiseminen 
 

Aihepiirit: 

• Oppilaalle tuttuja esineitä (substantiiveja) 

• Kotitöitä 
• Musiikkisanastoa ja soittimia 

• Urheilusanastoa 

• Luontosanastoa 

• Ruokia ja juomia 

• Sairauksia 

• Maita ja kieliä 

• Avaruussanoja 

• Avun pyytäminen 

• Mielipiteen ilmaiseminen 

Suositeltavat oppikokonaisuudet vuosiluokalle 6 
Aiemmilla vuosiluokilla opittuja asioita kerrataan, 
täydennetään ja syvennetään sekä opitaan uusia ra-
kenteita ja sanastoja. Oppilas tutustuu muihin eng-
lanninkielisiin   maihin  kuten Australiaan, Skot-
lantiin ja Kanadaan ja niiden kulttuureihin, nähtä-
vyyksiin ja yleisimpiin juhlapäiviin. Oppilas osaa 
myös kertoa omasta  maastaan/maistaan ja 
sen/niiden kulttuureista. Erityistä huomiota kiinni- 
tetään  kulttuurisesti  sopiviin viestintätapoihin, 
kohteliaisuuteen  ja keskustelutaitoihin. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota  ääntämiseen,  sana- ja 
lausepainoon sekä intonaatioon. Oppilas harjoittelee 
foneettisten äännemerkkien lukemista. Oppilas oppii 

Jatkuva havainnointi 
Aktiivisuudesta sekä osallistumisesta kannattaa 
pitää kirjaa. Jatkuvan havainnoinnin periaatteet 
eli ne asiat, jotka vaikuttavat jatkuvaan arviointiin. 
ja havainnointiin, on hyvä käydä läpi oppijoiden ja 
huoltajien kanssa lukuvuoden alussa. 

 
Itsearviointi 
Monipuolinen, jatkuva itsearviointi sekä suul- li-
sesti, kirjallisesti että sähköisesti vahvistaa oppi-
jan käsitystä omasta kielitaidostaan. 

 
Suulliset kokeet 
Suullisia kokeita voi pitää opettajan kanssa, pa-
riarviointina tai ryhmätilanteena yksittäisistä sa-
nastoista tai suuremmista osa-alueista. Myös pu-
heen videointi tai äänittäminen toimii hyvänä ar-
vioinnin välineenä. Oppijoiden valmistelemat esi-
tykset voi myös yhdistää kielitaidon arviointiin. 

 
Parityöskentely 
Erilaiset parityöt auttavat vertaisarvioinnissa sekä 
itsearvioinnissa. Kirjallisten tuotoksien lisäksi pari-
työt voivat olla videoita, postereita, kirjoitelmia 
tai esitelmiä. Parityöskentelyssä kannattaa ohjata 
oppijat pitämään listaa tekemästään työstä sekä 
suunnittelemaan työnjako hyvin. 

 

Muut tuotetut työt 
Kirjoitelmat, äänitteet ja videot antavat monipuo-
lisen kuvan oppijan kielitaidosta. Esimerkiksi kes-
kustelujen nauhoittaminen tai erilaisten vuorovai-
kutustilanteiden videoiminen voi arvioinnin lisäksi 
toimia hyvänä vertaisope- tusvälineenä. 
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säännöllisesti tehtyjen kotitehtävien merkityksen 
sekä systemaattisuuden merkityksen kieltenopiske- 

lussa. 
 
Kielitieto: 

• Yleispreesensin ja kestopreesensin ero 

• Imperfekti 

• Sanajärjestys (SPOTPA) 

• Artikkelit 

• Ainesanat 
• Adverbit 

• Lyhyiden adjektiivien vertailumuodot 

• Pitkien adjektiivien vertailumuodot 

• Of-genetiivi 

• Ajan ja paikan prepositioita 

• Ajanilmauksia kuten today, yesterday, the 
day after tomorrow 

• Liikkuvia määreitä kuten always, never, 
often 

• Konjunktioita kuten and, but, because 

 
Aihepiirit: 

• Kotisanastoa ja kodinkoneita 

• Kotitöitä 

• Ruokia ja juomia 

• Vaatteita 

• Maanosat, maita ja kieliä 

• Työkaluja 

• Avaruussanoja 

• Kouluaineita 

• Media- ja elokuvasanastoa 

• Tietokonesanastoa 

• Avun pyytäminen 

• Mielipiteen ilmaiseminen 

 
Rakenteiden hallinta 

Monipuoliset kirjalliset tehtävät sekä itsensä kor-
jaavat digimateriaalit antavat käsityksen kielen ra-
kenteiden hallinnasta. 
 

Oma kieliportfolio/päiväkirja 
Oppija voi pitää omasta oppimisprosessistaan port-
foliota tai päiväkirjaa. Porfolio tai päiväkirja voi olla 
kirjallinen tai sähköinen kokoelma äänitteitä, nau-
hoitteita, itsearviointia ja kirjallisia tehtäviä, jotka 
jaetaan  opettajalle  arvioitavak- si. Oppijoita tulee 
myös rohkaista dokumen- toimaan koulun ulkopuo-
lella tapahtuvaa ja tapahtunutta oppimista 
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Englanti: A1-oppimäärä 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 
 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin ase-
maan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja an-
taa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvä-
listä toimintakykyä (S1, L1, L2) 
 
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englannin-
kielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laa-
jentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja 
siinä toimimisen mahdollisuuksista (S1, L1, L2) 
 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia sään-
nönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten sa-
moja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyt-
tämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 
(S1, L1, L3) 
 
Kielenopiskelutaidot 
 
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englan-
tia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 

Yläkoulun aikana suositellaan käytävän seuraavat 
aihepiirit 
 
7. luokka 
- Minä  
- Koti  
- Lemmikit  
- Koulu  
- Ystävyys  
- Harrastukset  
- Musiikki  
- Ulkonäkö  
- Rahankäyttö  
- Ruoka 
 
8. luokka 
- Matkustaminen  
- Sää  
- Nähtävyydet 
 
9. luokka 
- Tasa-arvo  
- Yhteisö  
- Opiskelu  

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- 
ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-
ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esi-
merkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan pa-
lautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoi-
siksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä 
rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa 
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tar-
joaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös 
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvai-
keuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti eri-
laiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 



63 (210) 

yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin vä-
littyminen (S2, L1, L3) 
 
T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiske-
lun valmiuksia (S2, L1) 
 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 
 
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskustelui-
hin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämän-
kokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään 
myös mielipiteitä (S3, L4) 
 
T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, 
kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneu-
vottelun käymisessä (S3, L4) 
 
T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kult-
tuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kult-
tuurienvälistä viestintää (S3,L2) 
 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lu-
kea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskie-
lisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä 
sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita (S3, 
L4) 
 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

- Työelämä  
- Ympäristö  
- Yhteiskunta  
- Media  
- Kulttuuri  
- Terveys 
 
Yläkoulun aikana suositellaan käytävän seuraavat 
kielitietoasiat:  
 
7. luokka 
 - Yleispreesens kertaus 
- Yleisimperfekti kertaus 
- Yleisperfekti  
- Yleispluskvamperfekti  
- Epäsäännölliset verbit 
- Ing-muodot 
- Päälauseen sanajärjestys  
- Futuuri  
- 1. konditionaali  
- Adjektiivit ja niiden vertailu 
 
8. luokka 
- Kansallisuussanat 
- Substantiivin yksikkö ja monikko  
- Artikkelit  
- Omistusmuodot  
- Relatiivipronominit  
- Aikamuotokertaus 
- Persoonapronominit  
- Apuverbit  
- Maantieteelliset nimet, artikkelin käyttö  
- (Adjektiivien vertailu, kertaus)  
- Adverbit ja niiden vertailu  
- Futuuri- ja 1. konditionaalikertaus  

englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättö-
arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 
Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy ku-
muloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa 
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättö-
arvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosi-
luokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut 
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mu-
kaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-
sen tasoa. Paremman osaamisen tason saavutta-
minen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi si-
sältyy englannin kielen A-oppimäärän päättöarvi-
ointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-
naan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua 
että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin ylei-
sistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnit-
täen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja 
ohjaten hyvään ääntämiseen (S3, L5) 
 

- 2. konditionaali  
- Liitekysymykset 
 
 
9. luokka 
- Aikamuotokertaus  
- Passiivin preesens  
- Passiivin imperfekti  
- Passiivin muut aikamuodot  
- Apuverbi-ilmaisut passiivissa  
- Epäsuora esitys  
- Infinitiivi ja ing-muodot  
- Lukusanat  
- Konditionaalikertaus 
 
Luetellut sisällöt käydään läpi yläkoulun aikana, 
mutta ne voidaan vuosiluokkaistaa myös toisin 
opettajan näkemyksen ja käytettävän oppimateri-
aalin mukaan. Lisäksi yläkoulun aikana tutustutaan 
suurimpiin englannin kielisiin maihin ja kiinnite-
tään huomiota kulttuurillisesti sopiviin viestintäta-
poihin sekä ääntämiseen. Oppilaan tulee osata 
kertoa myös omasta kotimaastaan ja kotikaupun-
gistaan englanniksi.  
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Ranska: A2-oppimäärä 

Luokat 4-6 
 

 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön 

ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus 

sekä opiskeltavan kielen asema siinä (S1, L2) 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja 

kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja 

kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ih-

misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia (S1, L1, 

L2) 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä 

ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen 

uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä (S1, 

L1, L2) 

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä ai-

neistoa (S1, L2, L3) 

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 

luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 

viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä op-

piminen (S2, L1, L3) 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kie-

lenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan 

kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen Tutustutaan kielten ja kulttuurien 
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen le-
vinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. 
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä 
yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyt-
töä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, 
katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään ha-
vaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. 
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain 
vähän.  
 
S2 Kielenopiskelutaidot Opetellaan suunnittele-
maan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan 
vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetel-
laan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uu-
sien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä 
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tun-
temattoman sanan merkityksen päättelemistä 
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kie-
litaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua 
käyttäen.   
 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku-
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa teks-
tejä Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa op-

pilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista tai-

doistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luon-

tevia ilmaisumuotoja tai osoittaa koulun ulkopuo-

lella hankittua osaamista. Arvioinnin on oltava mo-

nipuolista, jotta kaikki oppilaat voivat osoittaa 

osaamistaan mahdollisista oppimisvaikeuksista tai 

kielellisesti erilaisista lähtökohdista huolimatta. 

Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 

Eurooppalaista kielisalkkua. 

Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa an-

taessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suh-

teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetet-

tuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen ta-

soa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten 

opettaja käyttää vieraan kielen A-oppimäärän val-

takunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edis-

tymisen kannalta on keskeistä, että oppimista ar-

vioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvi-

oinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin 

arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huo-

mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-

ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
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viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, 

millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhai-

ten (S2, L1, L4-L6) 

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 

viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 

viestintää ja vuorovaikutusta (S3, L2, L4, L5, L7) 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioi-

den käytössä (S3, L2, L4) 

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 

kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-

taan (S3, L2, L4) 

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen 

sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoi-

tettuja tekstejä (S3, L4) 

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoi-

tella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 

ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntä-

miseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin (S3, L3, L4, L5, L7) 

 

 

 

 

ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista ai-
heista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, 
ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto 
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi 
valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa läh-
tökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämän-
piiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, 
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilai-
sia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi ter-
vehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen il-
maiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan 
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, 
näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhtey-
dessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaati-
vampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytä-
mään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. 
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon 
opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys 
sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja 
harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja 
lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoi-
tellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneetti-
sen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan 
tarvittavia kirjoitusmerkkejä. 
 

sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-

seen 

Arviointiasteikko 4.-6. luokka 

10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 

luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 

oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas 

edistää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 

9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 

luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 

oppimistavoitteet kiitettävästi. 

8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja 

hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-

rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimis-

tavoitteet hyvin. 

7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 

soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-

teet tyydyttävästi. 

6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 

opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvit-

see ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppi-

mistavoitteet osittain. 

5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 

ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 

saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain mää-

rin. 

4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
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6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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Ranska: A2-oppimäärä 

Luokat 7-9 
 

 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 
 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kie-
len asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa op-
pilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toi-
mintakykyään 
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekieli-
siä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppi-
laan maailmankuvaa 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia sään-
nönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja 
asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään 
kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 
 
Kielenopiskelutaidot 
 
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja 
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteis-
työssä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuoro-
vaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittymi-
nen 
T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kiel-
tenopiskelun valmiuksiaan 
 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen Rakennetaan ymmärrystä maail-
man moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielelli-
sistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai 
alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa 
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia 
kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kiel-
ten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiske-
lussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen 
päävarianteista. 

S2 Kielenopiskelutaidot Vahvistetaan edelleen 
kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaa-
lin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, ko-
konaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tie-
don hakemista. 
 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku-
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa teks-
tejä Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on 
nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja 
maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnos-
tuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen 
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelä-
mässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Li-
säksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen 
maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- 
ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-
ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia 
viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eu-
rooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa 
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppa-
laista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan pa-
lautteen avulla oppilaista autetaan tulemaan tie-
toisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. 
Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa eri-
laisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi 
tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan 
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimis-
vaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti 
erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 
 
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlai-
sia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimi-
maan niissä aloitteellisesti 
T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintäti-
lanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää koh-
dekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraa-
seja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompen-
saatiota 
T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kult-

tuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, 

johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuo-

mista 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilai-
sia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, 
joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tul-
kinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ym-
märtämistä 
 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa pu-

hetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiin-

nittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja 

ääntämisen perussääntöihin 

 

kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kerto-
vista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Ha-
vainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyö-
dyntäen. 

vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöar-
vosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso vieraan kielen A-oppimäärän val-
takunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaa-
minen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloi-
tuvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa ote-
taan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvi-
oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluo-
kalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut 
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mu-
kaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-
sen tasoa. Paremman osaamisen tason saavutta-
minen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi si-
sältyy vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioin-
tiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
 
9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty  
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Ranska: B2-oppimäärä 

Luokat 8-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskel-
tavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 
tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elä-
mänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tu-
kea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuu-
den ja monikielisyyden kehittymistä (S1, L1, L2, L4) 

Kielenopiskelutaidot 

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kie-
len taito osana elinikäistä oppimista ja oman kieli-
varannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään 
itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja 
oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vä-
häistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella 
(S2, L3) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta (S3, L4) 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioi-
den käytössä (S3, L4) 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen Käytetään sellaisia kielitiedon käsit-
teitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä ver-
tailussa ja kohdekielen opiskelussa. Tutustutaan 
kielen käyttöympäristöihin ja tärkeimpiin näkö-
kohtiin niiden maiden elämänmuodossa, joissa ky-
seistä kieltä puhutaan.  
  
S2 Kielenopiskelutaidot Käytetään erilaisia opis-
kelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisym-
päristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vah-
vistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjän-
teiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankin-
taan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuoro-
vaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoli-
seen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa ti-
lanteissa. 
  
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku-
tuksessa taito tulkita tekstejä, taito tuottaa teks-
tejä Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren 
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä, ajankohtai-
suus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntau-
tuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustumi-
nen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitta-
vaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetel-
laan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- 
ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-
ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia 
viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eu-
rooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa 
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppa-
laista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan pa-
lautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoi-
siksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä 
rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa 
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tar-
joaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös 
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvai-
keuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti eri-
laiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
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T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan (S3, L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä (S3, L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoi-
tella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 
ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntä-
miseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin (S3, L5) 

 
 

runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri vies-
tintäkanavia hyödyntäen. Valittaessa tekstejä ja 
aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskel-
tavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja 
asema. 

 

vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättö-
arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso vieraan kielen B2-oppimäärän val-
takunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaa-
minen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloi-
tuvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa ote-
taan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvi-
oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluo-
kalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut 
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mu-
kaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-
sen tasoa. Paremman osaamisen tason saavutta-
minen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi si-
sältyy vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvi-
ointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-
naan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Saksa: A2-oppimäärä 

Luokat 4-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön 
ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus 
sekä opiskeltavan kielen asema siinä (S1, L2) 
 
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja 
kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja 
kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia (S1, L1, 
L2) 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä 
ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen 
uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä (S1, 
L1, L2) 

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä ai-
neistoa (S1, L2, L3) 
 
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä op-
piminen (S2, L1, L3) 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kie-
lenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan 
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen Tutustutaan kielten ja kulttuurien 
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen le-
vinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. 
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä 
yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyt-
töä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, 
katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään ha-
vaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. 
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain 
vähän.  
 
S2 Kielenopiskelutaidot Opetellaan suunnittele-
maan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan 
vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetel-
laan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uu-
sien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä 
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tun-
temattoman sanan merkityksen päättelemistä 
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kie-
litaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua 
käyttäen.   
 
 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku-
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa op-
pilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista tai-
doistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luon-
tevia ilmaisumuotoja tai osoittaa koulun ulkopuo-
lella hankittua osaamista. Arvioinnin on oltava mo-
nipuolista, jotta kaikki oppilaat voivat osoittaa 
osaamistaan mahdollisista oppimisvaikeuksista tai 
kielellisesti erilaisista lähtökohdista huolimatta. 
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua. 

Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa an-
taessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suh-
teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetet-
tuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen ta-
soa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten 
opettaja käyttää vieraan kielen A-oppimäärän val-
takunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edis-
tymisen kannalta on keskeistä, että oppimista ar-
vioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvi-
oinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin 
arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-
ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen 

Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
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tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten (S2, L1, 
L4-L6) 
 
T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovaikutusta (S3, L2, L4, L5, L7) 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioi-
den käytössä (S3, L2, L4) 

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan (S3, L2, L4) 
 
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä (S3, L4) 

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoi-
tella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 
ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntä-
miseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin (S3, L3, L4, L5, L7) 
 
 
 
 

tekstejä Opetellaan kuulemaan, puhumaan, luke-
maan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista 
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, per-
heeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan 
vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. 
Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valin-
nassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen 
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankoh-
taisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Vali-
taan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esi-
merkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mie-
lipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita ope-
tellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tari-
noiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten 
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella 
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan 
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi ver-
kosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huo-
mioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levin-
neisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoi-
daan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä 
sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. 
Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen fo-
neettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuotta-
maan tarvittavia kirjoitusmerkkejä. 
 

 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas 
edistää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet kiitettävästi. 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-
rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimis-
tavoitteet hyvin. 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvit-
see ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet osittain. 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain mää-
rin. 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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Saksa: A2-oppimäärä 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoi-
suuteen 
 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen 
asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakyky-
ään (S1, L1, L2) 
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa (S1, L1, L2) 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännön-
mukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asi-
oita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kieli-
tiedon käsitteitä oppimisensa tukena (S1, L1, L4) 
 
Kielenopiskelutaidot 
 
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyö-
dyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioi-
maan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä 
ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen (S2, L1, L3) 
T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kielten-
opiskelun valmiuksiaan (S2, L1) 
 
 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen Rakennetaan ymmärrystä maailman 
moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oi-
keuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden 
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskelta-
vaa kieltä puhutaan.  Käytetään sellaisia kielitiedon 
käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä 
vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan 
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.  
 
S2 Kielenopiskelutaidot Vahvistetaan edelleen kie-
lenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin 
monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hake-
mista. 
 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren 
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, 
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, 
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutus-
tuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvit-
tavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opis-
keltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja 
asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja 
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, ku-
ten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- 
ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-
ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia 
viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eu-
rooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa 
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppa-
laista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan pa-
lautteen avulla oppilasta autetaan tulemaan tie-
toisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. 
Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa eri-
laisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi 
tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan 
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimis-
vaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti 
erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 
 
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia 
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan 
niissä aloitteellisesti (S3, L4) 
T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekie-
lisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- 
ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota (S3, L4) 
T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuu-
risesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon 
liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista (S3, 
L2) 
 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista han-
kitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päät-
telytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä (S3, L4) 
 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa pu-
hetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnit-
täen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntä-
misen perussääntöihin (S3, L5) 
 

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyn-
täen. 

 

vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöar-
vosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso vieraan kielen A-oppimäärän val-
takunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaa-
minen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloi-
tuvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa ote-
taan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvi-
oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluo-
kalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut 
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mu-
kaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-
sen tasoa. Paremman osaamisen tason saavutta-
minen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi si-
sältyy vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioin-
tiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Saksa: B2-oppimäärä 

Luokat 8-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskel-
tavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 
tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elä-
mänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tu-
kea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuu-
den ja monikielisyyden kehittymistä (S1, L1, L2, L4) 

Kielenopiskelutaidot 

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kie-
len taito osana elinikäistä oppimista ja oman kieli-
varannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään 
itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja 
oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vä-
häistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella 
(S2, L3) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta (S3, L4) 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioi-
den käytössä (S3, L4) 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen  Käytetään sellaisia kielitiedon käsit-
teitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä ver-
tailussa ja kohdekielen opiskelussa. Tutustutaan 
kielen käyttöympäristöihin ja tärkeimpiin näkö-
kohtiin niiden maiden elämänmuodossa, joissa ky-
seistä kieltä puhutaan. 

S2 Kielenopiskelutaidot Käytetään erilaisia opis-
kelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisym-
päristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vah-
vistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjän-
teiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankin-
taan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuoro-
vaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoli-
seen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa ti-
lanteissa.  

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku-
tuksessa taito tulkita tekstejä, taito tuottaa teks-
tejä  Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren 
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä, ajankohtai-
suus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntau-
tuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustumi-
nen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitta-
vaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetel-
laan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- 
ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-
ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia 
viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eu-
rooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa 
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppa-
laista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan pa-
lautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoi-
siksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä 
rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa 
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tar-
joaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös 
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvai-
keuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti eri-
laiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
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T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan (S3, L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä (S3, L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoi-
tella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 
ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntä-
miseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin (S3, L5). 

runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri vies-
tintäkanavia hyödyntäen. Valittaessa tekstejä ja 
aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskel-
tavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja 
asema.  

vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättö-
arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso vieraan kielen B2-oppimäärän val-
takunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaa-
minen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloi-
tuvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa ote-
taan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvi-
oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluo-
kalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut 
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mu-
kaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-
sen tasoa. Paremman osaamisen tason saavutta-
minen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi si-
sältyy vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvi-
ointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-
naan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Venäjä: A2-oppimäärä 

Luokat 4-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön 
ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus 
sekä opiskeltavan kielen asema siinä (S1, L2) 
 
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja 
kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja 
kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia (S1, L1, 
L2) 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä 
ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen 
uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä (S1, 
L1, L2) 
T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä ai-
neistoa (S1, L2, L3) 
 
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä op-
piminen (S2, L1, L3) 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kie-
lenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan 
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset 
tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten (S2, L1, 
L4-L6) 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen Tutustutaan kielten ja kulttuurien 
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen le-
vinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. 
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä 
yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyt-
töä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, 
katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään ha-
vaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. 
Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain 
vähän.  
 
S2 Kielenopiskelutaidot Opetellaan suunnittele-
maan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan 
vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetel-
laan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uu-
sien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä 
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tun-
temattoman sanan merkityksen päättelemistä 
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kie-
litaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua 
käyttäen. 
  
 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku-
tuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa op-
pilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista tai-
doistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luon-
tevia ilmaisumuotoja tai osoittaa koulun ulkopuo-
lella hankittua osaamista. Arvioinnin on oltava mo-
nipuolista, jotta kaikki oppilaat voivat osoittaa 
osaamistaan mahdollisista oppimisvaikeuksista tai 
kielellisesti erilaisista lähtökohdista huolimatta. 
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua. 

Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa an-
taessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suh-
teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetet-
tuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen ta-
soa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten 
opettaja käyttää vieraan kielen A-oppimäärän val-
takunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edis-
tymisen kannalta on keskeistä, että oppimista ar-
vioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvi-
oinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin 
arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-
ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen 

Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
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T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovaikutusta (S3, L2, L4, L5, L7) 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioi-
den käytössä (S3, L2, L4) 

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan (S3, L2, L4) 
 
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä (S3, L4) 

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoi-
tella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 
ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntä-
miseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin (S3, L3, L4, L5, L7) 

 
 
 
 

tekstejä Opetellaan kuulemaan, puhumaan, luke-
maan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista 
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, per-
heeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan 
vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. 
Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valin-
nassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen 
elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankoh-
taisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Vali-
taan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esi-
merkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mie-
lipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita ope-
tellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tari-
noiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten 
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella 
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan 
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi ver-
kosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huo-
mioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levin-
neisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoi-
daan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä 
sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. 
Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen fo-
neettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuotta-
maan tarvittavia kirjoitusmerkkejä. 
 

 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas 
edistää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet kiitettävästi. 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-
rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimis-
tavoitteet hyvin. 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvit-
see ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet osittain. 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain mää-
rin. 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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Venäjä: A2-oppimäärä 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoi-
suuteen 
 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen 
asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakyky-
ään (S1, L1, L2) 
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa (S1, L1, L2) 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännön-
mukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asi-
oita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kieli-
tiedon käsitteitä oppimisensa tukena (S1, L1, L4) 
 
Kielenopiskelutaidot 
 
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyö-
dyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioi-
maan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä 
ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen (S2, L1, L3) 
T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kielten-
opiskelun valmiuksiaan (S2, L1) 
 
 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen Rakennetaan ymmärrystä maailman 
moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oi-
keuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden 
kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskelta-
vaa kieltä puhutaan.  Käytetään sellaisia kielitiedon 
käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä 
vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan 
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.  
 
S2 Kielenopiskelutaidot Vahvistetaan edelleen kie-
lenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin 
monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hake-
mista. 
 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren 
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, 
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, 
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutus-
tuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvit-
tavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opis-
keltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja 
asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja 
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, ku-
ten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- 
ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-
ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia 
viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eu-
rooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa 
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppa-
laista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan pa-
lautteen avulla oppilaista autetaan tulemaan tie-
toisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. 
Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa eri-
laisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi 
tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan 
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimis-
vaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti 
erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 
 
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia 
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan 
niissä aloitteellisesti (S3, L4) 
T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekie-
lisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- 
ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota (S3, L4) 
T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuu-
risesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon 
liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista (S3, 
L2) 
 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista han-
kitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päät-
telytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä (S3, L4) 
 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa pu-
hetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnit-
täen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntä-
misen perussääntöihin (S3, L5) 
 

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyn-
täen. 

 

vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöar-
vosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso vieraan kielen A-oppimäärän val-
takunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaa-
minen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloi-
tuvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa ote-
taan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvi-
oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluo-
kalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut 
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mu-
kaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-
sen tasoa. Paremman osaamisen tason saavutta-
minen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi si-
sältyy vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioin-
tiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Venäjä: B2-oppimäärä 

Luokat 8-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskel-
tavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 
tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elä-
mänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tu-
kea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuu-
den ja monikielisyyden kehittymistä (S1, L1, L2, L4) 

Kielenopiskelutaidot 

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kie-
len taito osana elinikäistä oppimista ja oman kieli-
varannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään 
itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja 
oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vä-
häistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella 
(S2, L3) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa 

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta (S3, L4) 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioi-
den käytössä (S3, L4) 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kieli-
tietoisuuteen Käytetään sellaisia kielitiedon käsit-
teitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä ver-
tailussa ja kohdekielen opiskelussa. Tutustutaan 
kielen käyttöympäristöihin ja tärkeimpiin näkö-
kohtiin niiden maiden elämänmuodossa, joissa ky-
seistä kieltä puhutaan. 

S2 Kielenopiskelutaidot Käytetään erilaisia opis-
kelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisym-
päristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vah-
vistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjän-
teiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankin-
taan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuoro-
vaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoli-
seen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa ti-
lanteissa.  

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku-
tuksessa taito tulkita tekstejä, taito tuottaa teks-
tejä  Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren 
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä, ajankohtai-
suus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntau-
tuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustumi-
nen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitta-
vaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetel-
laan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- 
ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huo-
mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arvi-
ointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovelluk-
seen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia 
viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eu-
rooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa 
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppa-
laista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mah-
dollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisu-
muotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan pa-
lautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoi-
siksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä 
rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa 
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tar-
joaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös 
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvai-
keuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti eri-
laiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
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T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan (S3, L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä (S3, L4) 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoi-
tella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 
ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntä-
miseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin (S3, L5) 

 
 

runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri vies-
tintäkanavia hyödyntäen. Valittaessa tekstejä ja 
aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskel-
tavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja 
asema.  

 

vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättö-
arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso vieraan kielen B2-oppimäärän val-
takunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaa-
minen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloi-
tuvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa ote-
taan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvi-
oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluo-
kalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut 
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mu-
kaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-
sen tasoa. Paremman osaamisen tason saavutta-
minen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi si-
sältyy vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvi-
ointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-
naan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Matematiikka 

Luokat 1-2 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta ma-

tematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan 

ja itseluottamuksen kehittymistä (S1-4 ja L1, L3, 

L5) 

Työskentelyn taidot 

T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä 

havaintoja matematiikan näkökulmasta sekä tul-

kita ja hyödyntää niitä eri tilanteissa (S1-4 ja L4) 

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan 

ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, 

suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyödyntäen (S1-4 ja L2, L4, L5) 

T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja on-

gelmanratkaisutaitojaan (S1-4 ja L1, L4, L6) 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia 

käsitteitä ja merkintätapoja (S1-4 ja L1, L4) 

1. luokka 
 
S1 Ajattelun taidot Oppilaille tarjotaan mahdolli-
suuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmu-
kaisuuksia. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan 
järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuh-
teita. Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia 
tilanteita (esim. kauppaleikki) eri näkökulmista ja 
niihin liittyen kehitetään oppilaan suullista mate-
maattista ilmaisutaitoa. Tutustuminen ohjelmoin-
nin alkeisiin toimintaohjeiden avulla (esim. liikku-
minen ruudukossa). 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset Laskutoimituksissa 
käytetään luonnollisia lukuja keskeisellä lukualu-
eella 0-20. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat 
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän väli-
sen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan 
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumää-
riä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa ver-
tailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutustutaan 
lukujen ominaisuuksiin kuten parillisuuteen, moni-
kertoihin ja puolittamiseen. Perehdytään lukujen 1 
– 10 hajotelmiin eri välineiden avulla. Ohjataan op-
pilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella 
tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja 
mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä 

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtä-
vänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppi-
laiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen ke-
hittymistä kaikilla tavoitealueilla. Matematiikan 
oppimisen arviointi ja palaute on kannustavaa. Op-
pilaita rohkaistaan vahvuuksien ylläpitämiseen ja 
kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. 
Oppilaita ohjataan huomaamaan oman oppimi-
sensa eteneminen. 

Oppilaiden matematiikan ymmärtämisen ja osaa-
misen tasoa voidaan selvittää puheen, välineiden, 
piirtämisen tai kirjallisen työskentelyn avulla. Op-
pilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa edistymis-
tään eri tavoin. On tärkeää arvioida ratkaisujen oi-
keellisuuden lisäksi tekemisen tapaa ja sujuvuutta. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita matematiikassa 
ovat 

• edistyminen lukukäsitteen ymmärtämisessä ja 
lukujonotaidoissa 

• edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämi-
sessä 

• edistyminen laskutaidon sujuvuudessa 
• edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokitte-

lun taidoissa 
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T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä 

ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämi-

sessä (S2 ja L1, L4) 

T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten 

periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuk-

siin (S2 ja L1, L4) 

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa perus-

laskutaitoa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään 

erilaisia päässälaskustrategioita (S2 ja L1, L4) 

T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja 

ohjata havainnoimaan niiden ominaisuuksia (S3 

ja  L1, L4-5) 

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen 

periaate (S3 ja L1, L4) 

T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagram-

meihin (S4 ja L4-5) 

T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittai-

sia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan 

(S1 ja L1, L2, L4-5) 

 

laskutoimituksissa. Perehdytään kymmenjärjestel-
män periaatteeseen konkreettisten mallien avulla 
esimerkiksi käyttämällä kymmenjärjestelmä väli-
neitä ja numerokortteja. 
 
Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutai-
toja lukualueella 0 – 20. Harjoitellaan erilaisia pääs-
sälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi. 
Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilai-
sissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään 
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa. 

S3 Geometria ja mittaaminen Kehitetään oppilai-
den taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä 
ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan 
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä, esimerkiksi 
ohjelmointiharjoituksissa. 
 
Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita (ym-
pyrä, nelikulmio ja kolmio). Tunnistamisen lisäksi 
rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytä-
mään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan 
kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan. 

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oi-
valtamaan mittaamisen periaate. Tutustutaan mit-
taamisen periaatteisiin ja yksiköihin konkreetti-
sesti. Käsitellään suureita pituus, massa ja aika sekä 
harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyt-
töä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja sentti-
metri, kilogramma ja gramma. Harjoitellaan kellon-
aikoja (tasat ja puolet tunnit) ja ajanyksiköitä. 

S4 Tietojen käsittely ja tilastot Pohjustetaan oppi-
laiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja 

• edistyminen matematiikan käyttämisessä on-
gelmanratkaisussa. 

Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla 
tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei ole saavu-
tettu.  
 
Oppiaineen osa-alueista lukukäsite ja kymmenjär-
jestelmä sekä laskutaito annetaan tarkempaa pa-
lautetta seuraavalla asteikolla: 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 
1) kiitettävästi: Oppilaalla on kiitettävät tiedot ja 
taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa.   
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti. 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perus-
tiedot ja -taidot.  
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita. 
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kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan 
yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja. 

2. luokka 

S1 Ajattelun taidot  Oppilaille tarjotaan mahdolli-
suuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmu-
kaisuuksia. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan 
järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuh-
teita. Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia 
tilanteita (esim. kauppaleikki) eri näkökulmista ja 
niihin liittyen kehitetään oppilaan suullista mate-
maattista ilmaisutaitoa. Tutustuminen ohjelmoin-
nin alkeisiin toimintaohjeiden avulla (esim. liikku-
minen ruudukossa). 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset Laskutoimituksissa 
käytetään luonnollisia lukuja keskeisellä lukualu-
eella 0-100. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat 
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän väli-
sen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan 
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumää-
riä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa ver-
tailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lu-
kujen ominaisuuksia kuten parillisuutta, moniker-
toja ja puolittamista. Hajotetaan ja kootaan lukuja 
eri tavoilla käsiteltävällä lukualueella. 
 
Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksen-
mukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, jär-
jestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä 
laskutoimituksissa. 

Opitaan kymmenjärjestelmän periaatteita konk-
reettisten mallien avulla. 
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Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutai-
toja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten lukualueella 
0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategi-
oita laskutaidon sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vä-
hennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellusti-
lanteissa. Opitaan hyödyntämään vaihdannai-
suutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa. 

Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun kä-
site konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 
ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä 
kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaih-
dannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolas-
kun liitännäisyyteen. 

Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla koko-
nainen yhtä suuriin osiin. 

S3 Geometria ja mittaaminen Kehitetään oppilai-
den taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä 
ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan 
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä. 
Tutkitaan yhdessä kappaleita (kartio, lieriö, pallo) ja 
tasokuvioita (neliö ja suorakulmio). Tunnistamisen 
lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita 
löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden 
mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitel-
laan. 

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oi-
valtamaan mittaamisen periaate. Käsitellään suu-
reita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitel-
laan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä. Kes-
keisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilo-
gramma ja gramma sekä litra ja desilitra. Harjoitel-
laan mittayksiköiden muunnoksia. Harjoitellaan 
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kellonaikoja (5-10-15 jne. yli ja vaille) ja ajanyksi-
köitä. 

S4 Tietojen käsittely ja tilastot Pohjustetaan oppi-
laiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnosta-
vista aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinker-
taisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja. 
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Matematiikka 

Luokat 3-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta 
matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä 
minäkuvaa ja itseluottamusta (S1-5 ja L1, L3, L5) 
 
Työskentelyn taidot 
 
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppi-
miensa asioiden välillä (S1-5 ja L1, L4) 
 
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää 
kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä ha-
vaintojensa pohjalta (S1-5 ja  L1, L3-5) 
 
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja 
ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirrok-
sin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestin-
täteknologiaa hyödyntäen (S1-5 ja L1-2, L4-5) 
 
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutai-
tojen kehittämisessä (S1-5 ja L1, L4-5) 
 
T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida 
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä 
(S1-5 ja L1, L3) 
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

3. luokka 
 
S1 Ajattelun taidot Kehitetään oppilaiden taitoja 
löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuk-
sia.  Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja aset-
taa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaatti-
sesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä 
matematiikassa. Tutustutaan graafiseen ohjelmoin-
tiympäristöön. 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset Syvennetään ja var-
mennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestel-
mästä keskeisellä lukualueella 0-1 000. Käsitystä lu-
kujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta mo-
nipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja. 

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituk-
sia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslas-
kualgoritmeja. Varmistetaan kertolaskun käsitteen 
ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmis-
tetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan 
kertolaskualgoritmia yksinumeroisella kertojalla. 
Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjako-
tilanteissa. Hyödynnetään laskutoimitusten ominai-
suuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.  

Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtä-
vänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppi-
laiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehit-
tymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on moni-
puolista ja palaute ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tu-
kevat oppilaiden matemaattisten taitojen kehitty-
mistä ja rohkaisevat tarvittaessa uuteen yrittämi-
seen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppi-
mistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute 
auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja tai-
toja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi oppi-
laita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa 
työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan ma-
tematiikan opiskelua kohtaan. 

Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän mate-
maattisen ajattelunsa esilletuomista puheen, väli-
neiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn 
avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa, 
ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa opittua. 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän 
jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. 
Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jo-
kaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymi-
sen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toi-
minnan arvioimiseen. 
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T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään 
matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä (S1-5 ja L1, 
L4) 
 
T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laa-
jentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä 
(S2 ja L1, L4) 
 
T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä 
positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin koko-
naislukuihin (S2 ja L1, L4) 
 
T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva lasku-
taito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimi-
tusten ominaisuuksia (S2 ja L1, L3, L6) 
 
T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvaile-
maan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia omi-
naisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin 
käsitteisiin (S4 ja L4-5) 
 
T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen 
suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan 
välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaus-
tuloksen järkevyyttä (S4 ja L1, L3, L6) 
 
T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan 
taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilas-
tollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia to-
dennäköisyydestä (S5 ja L4-5) 
 
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita 
tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympä-
ristössä (S1 ja L1, L4-6) 

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja kymmenien 
tarkkuudella ja laskemaan likiarvoilla siten, että he 
oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia 
laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilan-
teissa hyödyntäen tarvittavia välineitä. 

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite.  

Pohjustetaan murtoluvun ja desimaaliluvun käsite. 

S3 Algebra Tutkitaan lukujonon säännönmukai-
suutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
Harjoitellaan yksinkertaisten laskulausekkeiden te-
kemistä ja ratkaisemista sekä laskujärjestystä. 
 
S4 Geometria ja mittaaminen Rakennetaan, piirre-
tään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. 
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin 
kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia, esim. 
piiri. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman 
käsitteisiin.   

Tarkastellaan symmetriaa. 

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota 
mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja 
mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan 
erimuotoisten kuvioiden piirejä. Harjoitellaan yksi-
könmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksi-
köillä. 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys Ke-
hitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestel-
mällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan 

Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 
1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot 
ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa. hyvin  
 
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  
 
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
 
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edis-
tää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja hän 
osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa verrata eri 
menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet 
hyvin. 
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 ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien 
avulla.  
 
4.luokka 
 
S1 Ajattelun taidot Kehitetään oppilaiden taitoja 
löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuk-
sia.  Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja aset-
taa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaatti-
sesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä 
matematiikassa. Harjoitellaan graafisen ohjelmoin-
tiympäristön käyttöä. 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset Syvennetään ja var-
mennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestel-
mästä keskeisellä lukualueella 0-10 000. Käsitystä 
lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta 
monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lu-
kuja. 

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituk-
sia päässä. Varmennetaan yhteen- ja vähennyslas-
kualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. 
Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtämi-
nen. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. 
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia myös kaksinu-
meroisella kertojalla ja varmistetaan sen osaami-
nen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositus-
jakotilanteissa. Tutustutaan lukuyksiköittäin jaka-
mista. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuk-
sia ja niiden välisiä yhteyksiä. 

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja satojen ja 
tuhansien tarkkuudella ja laskemaan likiarvoilla si-
ten, että he oppivat arvioimaan tuloksen 

 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee 
ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimista-
voitteet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitel-
laan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvitta-
via välineitä. 

Kerrataan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan 
lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.  

Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolu-
kujen yhteen- ja vähennyslaskuja.  

Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjär-
jestelmää ja harjoitellaan yhteen- ja vähennyslas-
kuja desimaaliluvuilla. Hyödynnetään murtoluvun ja 
desimaaliluvun välisiä yhteyksiä. 

S3 Algebra Tutkitaan lukujonon säännönmukai-
suutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
Harjoitellaan yksinkertaisten laskulausekkeiden te-
kemistä ja ratkaisemista sekä laskujärjestystä. 
 
S4 Geometria ja mittaaminen Rakennetaan, piirre-
tään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. 
Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja mui-
hin kappaleisiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmi-
oihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden omi-
naisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, ne-
likulmioihin ja ympyrään. Harjoitellaan ympyrän 
piirtämistä harpilla. Perehdytään pisteen, janan, 
suoran ja kulman käsitteisiin.  Tutustutaan kulmien 
luokitteluun.  

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen.  
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Tutustutaan koordinaatistosta ensin ensimmäiseen 
neljännekseen. 

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota 
mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja 
mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan 
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja tutustutaan suo-
rakulmion pinta-alan laskemiseen. Ohjataan oppi-
laita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä 
rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisim-
min käytetyillä mittayksiköillä. 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys Ke-
hitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestel-
mällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan 
ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien 
avulla.  
 

5. luokka 

S1 Ajattelun taidot Kehitetään oppilaiden taitoja 
löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuk-
sia.  Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja aset-
taa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaatti-
sesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä 
matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjel-
mia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset Syvennetään ja var-
mennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestel-
mästä keskeisellä lukualueella 0-1 000 000. Käsi-
tystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuu-
desta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittele-
malla lukuja. 
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Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituk-
sia päässä. Varmistetaan yhteen- ja vähennyslas-
kualgoritmien osaaminen.  

Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Var-
mistetaan kertolaskualgoritmin osaaminen.  

Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjako-
tilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. 
Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja 
niiden välisiä yhteyksiä. 

Kerrataan lukujen pyöristämistä ja lasketaan likiar-
voilla siten, että oppilaat oppivat arvioimaan tulok-
sen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoi-
tellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvit-
tavia välineitä. 

Kerrataan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan 
lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.  

Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia 
eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään 
luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa. 
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjär-
jestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia de-
simaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsittee-
seen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmär-
tämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinker-
taisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, de-
simaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 

S3 Algebra Tutkitaan lukujonon säännönmukai-
suutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
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Harjoitellaan laskulausekkeiden tekemistä ja ratkai-
semista sekä laskujärjestystä. Tutustutaan tunte-
mattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsi-
tään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeile-
malla. 
 
S4 Geometria ja mittaaminen Rakennetaan, piirre-
tään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. 
Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja mui-
hin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakul-
maiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjai-
seen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot 
monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan 
niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kol-
mioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään 
pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.  Harjoi-
tellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokitte-
lemista.  

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohja-
taan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siir-
tosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana tai-
detta. 

Käsitellään koordinaatistosta ensimmäinen neljän-
nes ja laajennetaan sitten kaikkiin neljänneksiin. 

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään 
sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan op-
pilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. 

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota 
mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja 
mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan 
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä 
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suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan 
oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjes-
telmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia 
yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä. Opetellaan 
etuliitteet milli, -> kilo. 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys Ke-
hitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestel 
mällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan 
ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien 
avulla. Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suu-
rin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.  

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden pe-
rusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdo-
ton, mahdollinen vai varma. 

6.luokka 
 
S1 Ajattelun taidot Kehitetään oppilaiden taitoja 
löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuk-
sia.  Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja aset-
taa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaatti-
sesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä 
matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjel-
mia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset Syvennetään ja var-
mennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestel-
mästä. Laajennetaan lukualue miljardeihin. Käsi-
tystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuu-
desta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittele-
malla lukuja. 
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Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituk-
sia päässä.  

Varmistetaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien 
osaaminen.  

Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Har-
joitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen 
osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että 
ositusjakotilanteissa. Varmistetaan lukuyksiköittäin 
jakamisen osaaminen. Hyödynnetään laskutoimi-
tusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. 

Kerrataan lukujen pyöristäminen ja lasketaan likiar-
voilla siten, että oppilaat oppivat arvioimaan tulok-
sen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoi-
tellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvit-
tavia välineitä. 

Varmennetaan negatiivisen luvun käsite ja laajenne-
taan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.  

Kerrataan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri 
tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luon-
nollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.  

Kerrataan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. 
Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan 
prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitel-
laan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. 
Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja pro-
sentin välisiä yhteyksiä. 
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S3 Algebra Tutkitaan lukujonon säännönmukai-
suutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. 
Harjoitellaan laskulausekkeiden tekemistä ja ratkai-
semista sekä laskujärjestystä. Tutkitaan yhtälöä ja 
etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeile-
malla. 

S4 Geometria ja mittaaminen Rakennetaan, piirre-
tään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. 
Varmennetaan tasokuvioiden ja kappaleiden ni-
meäminen ja luokittelu. kerrataan kulmien piirtä-
mistä, mittaamista ja luokittelemista.  

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohja-
taan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siir-
tosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana tai-
detta. 

Varmennetaan koordinaatisto ja siihen liittyvät kä-
sitteet. 

Harjoitellaan mittakaavan käyttöä ja käytetään sitä 
suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppi-
laita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. 

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota 
mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja 
mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan 
erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä 
suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan 
oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjes-
telmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia 
yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä. Kerrataan 
etuliitteet milli, -> kilo. 
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S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys Ke-
hitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestel-
mällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan 
ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien 
avulla. Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suu-
rin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.  

Varmennetaan todennäköisyyksien päättelyä arkiti-
lanteiden avulla (esim. noppa).  
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Matematiikka 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä 
minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan oppi-
jana (S1 – 6 ja L1, L3, L5) 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta mate-
matiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä toi-
mien (S1 – 6 ja L3,  L7) 

Työskentelyn taidot 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtä-
mään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä (S1 – 
6 ja L1, L4) 

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälli-
seen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja kir-
jallisesti (S1 – 6 ja L1, L2, L4-5) 

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaa-
tivien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa 
ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä (S1 – 6 
ja L1, L3-L6) 

7.luokka 
 
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät Harjoitellaan 
loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sään-
töjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täs-
mällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen 
lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelyky-
kyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaatti-
sen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustu-
taan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väite-
lauseiden totuusarvon päättelyä. Syvennetään al-
goritmista ajattelua.  Sovelletaan itse tehtyjä tai 
valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan 
opiskelua. 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset Harjoitellaan perus-
laskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vah-
vistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan mur-
toluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. 
Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisar-
von käsitteisiin. Perehdytään lukujen jaollisuuteen 
ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desi-
maalilukujen laskutoimituksien osaamista. Vahvis-
tetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta 
sekä pyöristämisestä. Harjoitellaan potenssilas-
kentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. 
 

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla pa-
lautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itse-
luottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vah-
vistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee op-
pilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan op-
pijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa 
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suh-
teessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Ar-
viointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan 
osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjäntei-
sen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa oppilaita 
huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen 
kehittää ja miten. 

Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvi-
oinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita 
oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan 
kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä 
sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan 
opiskelua kohtaan. 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaa-
mistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat ma-
temaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltami-
nen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota te-
kemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja 
sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. 
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T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään 
matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan 
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä (S1 – 6 ja L1, L3-
4, L6) 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiik-
kaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yh-
teiskunnassa (S1 – 6 ja L1 - L7) 

T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja 
analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriitti-
seen tarkasteluun (S1, S4, S6 ja L1, L4, L5) 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestin-
täteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä on-
gelmien ratkaisemisessa (S1 – 6 ja L5) 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja 
päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttä-
mään laskutaitoaan eri tilanteissa (S1-2 ja L1, L3-4) 

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea 
peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla (S2 ja L1, 
L4) 

T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen 
ymmärtämistä reaalilukuihin (S2 ja L1, L4) 

T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään 
prosenttilaskennasta (S2, S6 ka L1, L3, L6) 

S3 Algebra Perehdytään muuttujan käsitteeseen 
ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan 
muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. 
Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen 
yhtälöitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja 
muodostaa lukujonoja. 
 
S4 Funktiot Käsitellään vuosiluokalla 9. 
 
S5 Geometria Laajennetaan pisteen, janan, suoran 
ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdy-
tään viivan, puolisuoran ja yhtenevyyden käsittei-
siin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin 
liittyviä ominaisuuksia. Harjoitellaan geometrista 
konstruointia. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä 
tutustutaan Thaleen lauseeseen. Lasketaan moni-
kulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Varmennetaan ja 
laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnos-
ten hallintaa. 
 
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys 
Harjoitellaan taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida 
tietoa, esim. kyselytutkimuksella. 
 
8.luokka 
 
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät Harjoitellaan 
loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sään-
töjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täs-
mällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen 
lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelyky-
kyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaatti-
sen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustu-
taan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väite-
lauseiden totuusarvon päättelyä. Syvennetään 

Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyö-
dyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintä-
teknologiaa. 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän 
jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. 
Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuo-
toksen matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. 
Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jo-
kaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymi-
sen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toi-
minnan arvioimiseen. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, mi-
ten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvo-
sana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso matematiikan valtakunnallisiin 
päättöarvioinnin kriteereihin. Matematiikassa op-
pilaan osaaminen kehittyy eri tavoitealueilla oppi-
määrän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosa-
nan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippu-
matta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Op-
pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvo-
sanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaa-
minen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kritee-
reissä kuvattua osaamisen tasoa. Paremman osaa-
misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen 
osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 
Työskentelyn arviointi sisältyy matematiikan 
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T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntematto-
man käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutaito-
jaan (S3-4 ja L1, L4) 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan kä-
site ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata 
oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tul-
kitsemista ja tuottamista (S3-4 ja L1, L4, L5) 

T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian kä-
sitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä (S5 ja L1, L4-L5) 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntä-

mään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liit-

tyviä ominaisuuksia (S5 ja L1, L4-5) 

T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan las-
kea pinta-aloja ja tilavuuksia (S5 ja L1, L4) 

T19 ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia 
tunnuslukuja ja laskemaan todennäköisyyksiä (S6 
ja L3-5) 

T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista 

ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa 

ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen (S1 ja 

L1, L4-6) 

algoritmista ajattelua. Tehdään yksinkertaisia oh-
jelmointitehtäviä ja sovelletaan itse tehtyjä tai val-
miita tietokoneohjelmia osana matematiikan opis-
kelua. 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset Vahvistetaan ym-
märrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyö-
ristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen 
ymmärtäminen ja aloitetaan prosentin tarkempi 
käsittely (ks. tarkemmin 9. luokan sisällöt). Pereh-
dytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään ne-
liöjuurta laskutoimituksissa. 
 
S3 Algebra Harjoitellaan potenssilausekkeiden sie-
ventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen 
ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja 
kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausek-
keita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja rat-
kaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinai-
sia toisen asteen yhtälöitä. Tutustutaan ensimmäi-
sen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Käy-
tetään verrantoa tehtävien ratkaisussa. 
 
S4 Funktiot Tutustutaan suoraan ja kääntäen ver-
rannollisuuteen. 
 
S5 Geometria Opitaan käyttämään Pythagoraan 
lausetta ja Pythagoraan lauseen käänteislausetta. 
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. 

Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän 
ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala. 

Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja 
yksikkömuunnosten hallintaa.  

päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättö-
arvosanaan. 
 
9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 

Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Kerrataan mittakaava ja vahvistetaan yhdenmuo-
toisuuden käsitteen ymmärtäminen. 

 
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys 
Käsitellään vuosiluokilla 7 ja 9. 
 
9. luokka 
 
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät Syvennetään 
loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sään-
töjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täs-
mällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen 
lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelyky-
kyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaatti-
sen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustu-
taan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väite-
lauseiden totuusarvon päättelyä. Syvennetään al-
goritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla har-
joitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. Sovelle-
taan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia 
osana matematiikan opiskelua. 
 
 
S2 Luvut ja laskutoimitukset Vahvistetaan ym-
märrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyö-
ristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen 
ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden 
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän 
laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laske-
maan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja 
vertailuprosentti.  
  
S3 Algebra Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja 
algebrallisesti. 
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S4 Funktiot Kuvataan riippuvuuksia sekä graafi-
sesti että algebrallisesti. Perehdytään funktion kä-
sitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordi-
naatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja va-
kiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi 
tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. 
Määritetään funktioiden nollakohtia. 
 
S5 Geometria Opitaan käyttämään trigonometri-
sia funktioita. Tutkitaan kolmiulotteisia kappa-
leita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion 
pinta-aloja ja tilavuuksia. Varmennetaan ja laajen-
netaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten 
hallintaa. 
 
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys 
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja 
analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja 
tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrit-
tämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja me-
diaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulki-
taan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan 
todennäköisyyksiä. 
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Ympäristöoppi 

Luokat 1-2 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa 

luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta ko-

kemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi it-

selleen (S1-6) 

T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristö-

opin oppimisesta, omasta osaamisesta ja uusista 

haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä 

työskentelyä (S1-6 sekä L1 ja L6) 

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehitty-

mistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä ta-

valla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä (S1-6 

sekä L3, L7) 

Tutkimisen ja toimimisen taidot 

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä 

liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään 

(S2-4, S6 sekä L3) 

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kysele-

mään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja 

Vuosiluokkien 1-2 sisällöt opetussuunnitelmassa 
ovat S1 Kasvu ja kehitys, S2 Kotona ja koulussa toi-
miminen, S3 Lähiympäristön ja sen muutosten ha-
vainnointi, S4 Tutkiminen ja kokeileminen, S5 Elä-
män perusedellytysten pohtiminen ja S6 Kestävän 
elämäntavan harjoitteleminen. 
 
Keskeistä on oppilasta lähellä olevan luonnonym-
päristön ja rakennetun ympäristön ilmiöiden tutki-
minen havaintoja tekemällä sekä osallistuminen 
koulun hyvinvoinnin ja lähiympäristön tilan edistä-
miseen sekä omien tekojen merkityksen pohtimista 
itselle, muille ja lähiympäristölle (S6). 
 
1. luokka 
 
- ihmisen kehon osat (S1) 
- oma kasvu ja kehitys, perhe, sukupuu (S1) 
- tunnetaitojen harjoittelu ja mielen hyvinvoinnin 
edistäminen: itsensä ja muiden arvostaminen, yh-
teistyötaidot, toimiminen erilaisissa ryhmissä, kiu-
saamisen ehkäisy esim. KiVa-koulu (S1-2)  
- turvallinen toiminta kotona, koulussa ja koulu-
matkalla (S2) 
- harjoitellaan tutkimisen taitoja: kuvailu, havainto-
jen kerääminen, luokittelu, vertailu, kysymysten 
teko, syiden ja seurausten pohdinta (S3-4) 

Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, 
joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, 
tukee monipuolista arviointia. Työskentelyn ete-
nemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysy-
mysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten 
avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tu-
kevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation 
kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan 
kirjoitetun tekstin sijaan myös toimintana ja 
muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan moni-
puolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Ko-
konaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen ta-
voitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat 
tunnistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. 
Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, 
asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, 
temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominai-
suudet.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa 
ovat  

• edistyminen lähiympäristössä tutkimi-
sessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa 

• edistyminen havaintojen tekemisessä 
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pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtö-

kohtana (S1-6 sekä L1 ja L7) 

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokei-

luja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yk-

sinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esit-

telemään tuloksiaan eri tavoin (s1-6 sekä L1 ja L4) 

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja 

luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympä-

ristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä ni-

meämään niitä (SS1-6 sekä L1 ja L4) 

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, 

noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmotta-

maan niiden perusteluita (S1-6 sekä L3) 

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti 

arjen teknologiaan sekä innostaa oppilaita kokei-

lemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan 

uutta yhdessä toimien (S2, S4, S6 sekä L1 ja L3) 

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä 

toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvista-

maan itsensä ja muiden arvostamista (S1-6 sekä 

L2-3) 

T11ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestin-

täteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havain-

tojen taltioimisessa ja esittämisessä 

Tiedot ja ymmärrys 

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ih-

misten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä 

- luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön 
tutkiminen: eloton (vesi, ilma, maaperä, valo) ja 
elollinen luonto (kasvit, eläimet, sienet) (S3) 
- kartan käsite (kuva ylhäältä päin): luokan kartta, 
koulun pohjakartta, kartta omasta huoneesta tai 
kodista (S3) 
- harjoitellaan tutkimisen taitoja: kuvailu, havainto-
jen kerääminen, luokittelu, vertailu, kokeilu, kysy-
mysten teko, syiden ja seurausten pohdinta (S3) 
- omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimisen har-
joittelu (S6) 
- tutustutaan kotiseutuun (oma lähiympäristö, Por-
voo) ja sen merkitykseen, Suomen muoto ja sijainti 
maapallolla (S6) 

 

2. luokka 
 
- ihmisen elintoiminnot: sydän, keuhkot, aivot, luu-
ranko, lihakset, ruuansulatus, aistit (S1) 
- kasvu ja kehitys: elämänkaari (S1) 
- käyttäytyminen liikenteessä: pyöräilytaidot (S2) 
- turvataidot esim. arjen pienet itsehoitotaidot, 
avun hakeminen, toiminta tulipalotilanteessa (S2) 
- erilaiset elinympäristöt ja niiden yleisimpiä eliöitä: 
metsä, vesistö, pelto, rakennettu ympäristö (piha, 
puutarha, kylä, kaupunki)  (S3) 
- vuodenajat (valo, sää, kasvit, eläimet) (S3) 
- pihakartta tutusta ympäristöstä esim. koulun pi-
hasta tai kotipihasta (S3) 
- syvennetään tutkimuksen tekemisen eri taitoja: 
aiheen valinta, suunnitelma, tiedon hankinta ja ra-
portointi: dokumentoidaan havaintoja esim. kuvaa-
malla ja videoimalla sekä käyttämällä diagrammeja 
(S4) 

• edistyminen turvallisen toimimisen tai-
doissa 

• edistyminen ryhmässä toimimisen tai-
doissa 

Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla 
tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei ole saavu-
tettu.  
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ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla 

(S1-6 sekä L1) 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertai-

sia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina 

(S1-6 sekä L1 ja L4) 

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja 

harjoittelemaan näkemystensä perustelemista 

(s1-6 sekä L2 ja L4) 

T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehi-
tystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä 
sekä elämän perusedellytyksiä (S1, S5 sekä L3)  

- kasvin kasvatus: kasvun edellytykset (ravinteet, 
lämpö, valo, vesi) ja kasvin rakenne (S4) 
- perehdytään elämän perusedellytyksiin (vesi, 
ilma, lämpö, ravinto ja huolenpito) (S5) 
- ravinnontuotanto ja juomaveden alkuperä (pohja-
vesi: kaivo, vedenottamo, vesi- ja viemäri (S5) 
- arjen terveystottumukset ja niihin liittyvien taito-
jen harjoittelu (ruokailu, lepo, puhtaus, liikunta, 
säänmukainen pukeutuminen) (S5)  
- mielen hyvinvoinnin edistäminen: pohditaan, 
mitkä asiat tuottavat hyvää mieltä ja iloa (S5) 
- harjoitellaan vastuullisten valintojen tekemistä, 
kierrättämistä, jätteiden lajittelua ja jätteiden vä-
hentämistä (S6)  
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Ympäristöoppi 

Luokat 3-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot, asenteet 

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta 
ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä 
auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin 
tiedonalat merkityksellisiksi itselleen (S1-6 ja L1) 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia 
opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjän-
teisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan 
omaa ympäristöopin osaamistaan (S1-6 ja L1, L7) 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehitty-
mistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikut-
tamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kes-
tävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan 
kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maail-
malle (S1-6 ja L3, L7) 

Tutkimisen ja toimimisen taidot 

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä 
eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimus-
ten ja muun toiminnan lähtökohtana (S1-6 ja L1, 
L7) 

Vuosiluokkien 3-6 sisällöt opetussuunnitelmassa 
ovat S1 Minä ihmisenä, S2 Arjen tilanteissa ja yhtei-
söissä toimiminen, S3 Löytöretkelle monimuotoi-
seen maailmaan, S4 Ympäristön tutkiminen, S5 
Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulku ja S6 
Kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 
 
Opetuksessa tulee korostua tutkimusten tekeminen 
ja sen eri vaiheet. Tutkimuksen kohteena ovat luon-
nonympäristön ja rakennetun ympäristön ilmiöt 
sekä sosiaalinen ympäristö ja ympäristöjen merkitys 
hyvinvoinnille. Tavoitteena on havaita aineen muut-
tumisen ja säilymisen periaatteita. (S4)  
 
Sisältöalueessa S3 tulee hyödyntää monipuolisia 
alueellisia esimerkkejä, ajankohtaisia uutisia sekä 
välittää moninaisuutta arvostavaa asennetta ja vah-
vistaa globaalia ymmärrystä. Runsas karttojen ja 
geomedioiden käyttö.  
  
3. luokka 
 
- harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja 
säätelyä (S1) 
- tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita (S1) 

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla 
on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tu-
kee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja pro-
jekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa 
osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotie-
tojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn 
etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysy-
mysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten 
avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tu-
kevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation 
kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia 
mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi pe-
rustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilai-
den työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. 
Sisällön lisäksi arvioidaan olennaisen hahmotta-
mista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonai-
suuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoittei-
den saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien 
vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista 
sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioin-
nin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, 
terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, tempera-
mentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa an-
taessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4222e62c020
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T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteutta-
maan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja 
mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä 
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyt-
täen (S1-6 ja L1, L5) 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuh-
teita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä 
esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin 
(S1-6 ja L1-2, L5) 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknolo-
gisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toiminta-
periaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, 
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien (S2-
6 ja L2-3, L5) 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia 
ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristös-
sään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, 
tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään 
suojellen (S1-6 ja L3) 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä 
liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakenne-
tussa ympäristössä (S2-6 jaL3) 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella 
ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuoro-
vaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaise-
maan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea 
oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä 
tunteitaan (S1-6 ja L2) 

- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä 
pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yh-
teisöjen merkitystä hyvinvoinnille (S2) 
- turvallisuuden edistäminen ja turvataidot liiken-
teessä sekä internetissä (S2) 
- laitteiden toimintaperiaatteita (kodinkoneet) ja 
erilaisia rakenteita esim. putki- ja kolmiorakenne, 
vipu, jousi (S2) 
- ilmansuunnat (S3) 
- kartan käyttö: opaskartta ja maastokartta (S3) 
- maiseman muotojen nimitykset esim. niemi, lahti 
(S3) 
- Suomi (S4) 
- maa- ja kallioperä, jääkauden jäljet (S4) 
- jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet (S4) 
- eläinten ja kasvien lisääntyminen (S5) 
 
4. luokka 
 
- terveyden osa-alueet ja voimavarat, arjen terveys-
tottumukset (uni, ravinto, liikunta, puhtaus), hyvin-
vointi oppimisen edellytyksenä, mielenterveystai-
dot, sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot (S1) 
- harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turva-
taitoja seuraavilla osa-alueilla: tapaturmat, myrky-
tykset, toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa sekä 
fyysinen ja henkinen koskemattomuus ja kiusaami-
sen ehkäisy (esim. KiVa) (S2) 
- Pohjoismaat ja Baltia (S3) 
- eliöt ja elinympäristöt: metsä, suo, vesistö (S4) 
- viljelykasvit ja maatilan eläimet, puutarha (S4) 
- ruuan reitit sekä metsien hyötykäyttö (S5) 
- yhteyttäminen (S5) 
- ravintoketjut  (S4) 
- laaditaan kasvio (S4) 

suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen 
tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten 
opettaja käyttää ympäristöopin valtakunnallisia ar-
viointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta 
on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen li-
säksi myös tiedonalojen osaaminen 

 
Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 
1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot 
ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa. hyvin  
 
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  
 
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
 
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edis-
tää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
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T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestin-
täteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja 
esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä 
vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti (S1-6 
ja L4-5) 
 
Tiedot ja ymmärrys 

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, 
ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympä-
ristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään kä-
siterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsit-
teiden täsmällistä käyttöä (S1-6 ja L1) 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään 
ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voi-
daan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja nii-
den ilmiöitä (S1-6 ja L1, L5) 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tie-
toa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä 
sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tieto-
lähteitä ja näkökulmia (S1-6 ka L2, L4-5) 

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöi-
den ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekolo-
giseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen 
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmär-
tämiseen (S1, S3-6) 

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatte-
luun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko 
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- 
ja muita geomediataitoja (S3-S6 ja L5) 

- tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua (S4) 
- veden kiertokulku luonnossa ja yhteiskunnassa 
(S4) 
- olomuodot (S5) 
-  erilaisten aineiden ominaisuudet (S5) 
- lämpötilan mittaaminen (S5) 
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen (S6) 
- pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toi-
sille, eläimille, luontoon ja yhteiskuntaan (S6) 
- harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa ja 
toisista huolehtimisen harjoittelua (S6) 
 
5. luokka 
 
- ihmisen rakenne, keskeiset elintoiminnot (myös li-
sääntyminen) sekä kasvun ja kehityksen vaiheet 
(myös seksuaalinen kehitys) 
muutokset ja yksilöllisyyden ymmärtäminen (S1) 
- harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turva-
taitoja seuraavilla osa-alueilla: palo- ja sähköturval-
lisuus (S2) 
- Eurooppa (S3) 
- tutkimuksen kohteena ilma ja sää (S4) 
- lähiavaruus, vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu, 
maapallon rakenne 
- ääni ja valo (S5) 
 
6. luokka 
 
- harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja 
säätelyä (S1) 
- tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita (S1) 
- harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen 
viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, 
asenteita ja arvoja (S1) 

9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat  perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-
rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimis-
tavoitteet hyvin. 
 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee 
ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimista-
voitteet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
 
 

https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421ab5f6020
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T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja se-
littämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja 
teknologiassa sekä rakentamaan perustaa ener-
gian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle (S2, 
S4-6) 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja se-
littämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominai-
suuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa 
aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle 
(S2, S4-6) 

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden 
osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä 
sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksi-
löllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppi-
lasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveys-
osaamistaan arjessa (S1-3, S6 ja L3) 

- harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turva-
taitoja seuraavilla osa-alueilla: päihteet osallistu-
malla Choices-tapahtumaan(S2) 
- Muut maanosat (S3) 
- kappaleiden liike, sen muutos, voiman käsite, kiila 
ja pyörä, kitka (S4) 
- sähkö (S4) 
- energialajit ja energian säilymisen periaate (S6) 
- lämpö ja palaminen (S6) 
- ilmastonmuutos ja sen hillitseminen  (S6) 
- luonnonvarojen kestävä käyttö (S6) 
- toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa 
harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikalli-
sella tai globaalilla tasolla (S66) 
 

 
  

https://peda.net/id/4212749a020
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Biologia 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Biologinen tieto ja ymmärrys 
  

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään 

ekosysteemin perusrakennetta ja toi-

mintaa sekä vertailemaan erilaisia 

ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja  

S1-

S4, 

S6 

L4, 

L5 

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöi-

den rakenteita ja elintoimintoja sekä 

ymmärtämään eliökunnan rakennetta  

S1-

S5 

L4, 

L5 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden 

sopeutumista eri elinympäristöihin ja 

ymmärtämään erilaisten elinympäristö-

jen merkitys luonnon monimuotoisuu-

delle  

S1-

S4, 

S6 

L4, 

L7 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään pe-

rinnöllisyyden ja evoluution perusperi-

aatteita  

S1, 

S4, 

S5 

L1 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmi-

sen kehitystä ja elimistön perustoimin-

toja  

S5 L3 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luon-

nonympäristössä tapahtuvia muutoksia 

ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä 

ymmärtämään ekosysteemipalvelujen 

merkitys  

S6 L4, 

L7 

S1 ja S2 sisällytetään muihin sisältöihin 

S1 Biologinen tutkimus 

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön 

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta 

7.luokka 

-Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan johonkin 

valittuun ekosysteemiin, esim. vesiekosysteemi 

-Koulun lähiympäristön lajistoon ja ekosysteemei-

hin tutustutaan retkien avulla sekä havaintoja ja 

tutkimuksia tehden (S1, S2) 

8. luokka 

-Ekosysteemin rakenne ja toiminta: tutustutaan 

metsäekosysteemiin sekä perustietoihin joistain 

muista ekosysteemeistä, esim. vesi-, suo-, tunturi- 

tai kaupunkiekosysteemeistä 

-Lajien ekologia ja vuorovaikutussuhteet 

-Eliökokoelman koostaminen, esim. kasvio 

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava 
palaute opintojen aikana tukee oppilaiden moti-
vaation rakentumista, tutkimustaitojen kehitty-
mistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vah-
vuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa 
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suh-
teessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palaut-
teen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktii-
visesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja 
soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista 
tietoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla 
mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuoli-
sesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolli-
seen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilai-
sissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opet-
taja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, ke-
rätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia 
aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyt-
tää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja vies-
tintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuo-
toisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulko-
puolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on 
osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentely-
taitoja. 
 
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 
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Biologiset taidot 
  

T7 ohjata oppilasta kehittämään luon-

nontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- 

ja seuraussuhteiden ymmärtämistä  

S1-

S6 

L1 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biolo-

gian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja vies-

tintäteknologiaa  

S1-

S5 

L1, 

L5 

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliöko-

koelma ja kasvattamaan kasveja biolo-

gisten ilmiöiden ymmärtämiseksi 

S1-

S4, 

S6 

L5, 

L6, 

L7 

T10 ohjata oppilasta tekemään tutki-

muksia sekä koulussa että koulun ulko-

puolella  

S1-

S6 

L1, 

L5 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan 

biologian tietoja ja taitoja omassa elä-

mässä sekä yhteiskunnallisessa keskus-

telussa ja päätöksenteossa  

S6 L2, 

L3, 

L7 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 
  

T12 innostaa oppilasta syventämään 

kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä koh-

taan sekä vahvistamaan luontosuhdetta 

ja ympäristötietoisuutta  

S1-

S6 

L7 

T13 ohjata oppilasta tekemään eetti-

sesti perusteltuja valintoja  

S6 L7 

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja 

toimimaan kestävän tulevaisuuden ra-

kentamiseksi 

S6 L5, 

L7 

 

 

 

 
 

-Ekosysteemien monimuotoisuus ja sen suojelun 

merkitys 

-Harjoitellaan biologisen tutkimuksen tekoa ohja-

tusti ja itsenäisesti sekä ryhmässä että yksin (S1) 

-Koulun lähiympäristön lajistoon ja ekosysteemei-

hin tutustutaan retkien avulla sekä havaintoja ja 

tutkimuksia tehden (S1, S2) 

9. luokka 

-Sisältöä ei käsitellä yhdeksännellä vuosiluokalla 

S4 Mitä elämä on? 

7. luokka 

-Tutustutaan elämän perusilmiöihin (solurakenne, 

kasvu ja kehitys, aineenvaihdunta, lisääntyminen, 

evoluutio, reagointi, geenit ja evoluutio) 

-Tutkitaan elämän perusilmiöitä, esim. mikrosko-

poidaan soluja, kasvatetaan kasveja (S2) 

-Eliökunnan rakenne sekä eliöiden rakenteen, elin-

toimintojen sekä elinympäristöjen vertailu 

-Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan perinnölli-

syyden ja evoluution perusteisiin  

8. luokka 

-Sisältöä ei käsitellä kahdeksannella vuosiluokalla 

9. luokka 

oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, mi-
ten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaami-
sen taso biologian valtakunnallisiin päättöarvioin-
nin kriteereihin. Biologiassa oppilaan osaaminen 
kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän 
päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muo-
dostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakun-
nalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta 
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on ase-
tettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas 
on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 
5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen 
vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä ku-
vattua osaamisen tasoa. Paremman osaamisen ta-
son saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi 
kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumi-
sen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn 
arviointi sisältyy biologian oppimäärän päättöarvi-
ointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-
naan. 
 
9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 
 
 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 



114 (210) 

 
 
 

 

-Syvennetään perinnöllisyyden ja evoluution pe-

ruskäsitteitä ja ilmiöitä 

-Bioteknologian haasteet ja mahdollisuudet 

S5 Ihminen 

7. luokka 

-Sisältöä ei käsitellä seitsemännellä vuosiluokalla 

8. luokka 

-Sisältöä ei käsitellä kahdeksannella vuosiluokalla 

9. luokka 

-Tutustutaan ja tutkitaan ihmisen rakennetta, elin-

toimintoja ja säätelyjärjestelmiä (S1) 

-Ympäristön ja perimän yhteisvaikutus eri ominai-

suuksiin sekä kasvuun, kehitykseen ja terveyteen 

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta 

7. luokka 

-Luonnon monimuotoisuus (lajien välinen moni-

muotoisuus, elinympäristöjen monimuotoisuus) 

-Luonnonsuojelu sekä ilmastonmuutos voidaan 

käsitellä seitsemännellä tai yhdeksännellä luokalla 

-Luonnonvarojen kestävä käyttö elämän edellytys-

ten näkökulmasta 

-Kestävä kehitys 

8. luokka 

5 välttävä 
4 hylätty 
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-Ekosysteemipalvelut  

-Biotalous 

-Luonnon monimuotoisuus 

-Kestävä kehitys ja kestävä tulevaisuus  

-Lähiympäristön muutokset 

Luonnonsuojelun tavoitteet, keinot ja saavutukset 

9. luokka 

-Luonnon monimuotoisuus (geneettinen moni-

muotoisuus, lajien välinen monimuotoisuus, 

elinympäristöjen monimuotoisuus) 

-Luonnonsuojelu sekä ilmastonmuutos voidaan 

käsitellä seitsemännellä tai yhdeksännellä luokalla 
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Maantieto 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan raken-
tumista maapallosta (S1-S6, L1, L4, L5) 

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantie-
teellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaise-
mia Suomessa ja muualla maapallolla (S1-S4, S6, 
L4, L5) 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteelli-
siä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtä-
mään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten 
elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla (S1-S6, 
L2, L4) 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toi-
minnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaiku-
tusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestä-
vän käytön merkitys (S1-S6, L7) 

 

 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet 

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma 

S1 ja S2 sisällytetään muihin 

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla 

7. luokka 

-planetaarisuus ja sen vaikutukset (vuodenajat, 

vuorokaudenajat) 

-elämän perusedellytykset (ilma, vesi, ravinto) ja 

näiden kestävä käyttö 

-Maapallon vyöhykkeisyys (ilmakehä, vesikehä, ki-

vikehä, elonkehä) 

-Maailman karttakuvan hahmottaminen (mante-

reet, maanosat, valtameret) ja maailman keskei-

nen paikannimistö (S1) 

-Ajankohtaisten uutisten seuranta (S2) 

-Paikallisuus: esim. juomavesi Porvoossa 

 

8.-9.  vuosiluokka 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava 
palaute opintojen aikana tukee oppilaiden moti-
vaation rakentumista, tutkimustaitojen kehitty-
mistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vah-
vuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa 
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suh-
teessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Pa-
lautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan 
aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäris-
tössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tie-
toa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla 
mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuoli-
sesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolli-
seen osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten 
geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitai-
toon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantie-
dolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintä-
teknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä 
on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskente-
lytaitoja. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvo-
sana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
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Maantieteelliset taidot 

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä 
ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä 
kysymyksiä (S1-S6, L1) 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä 
symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäi-
syyksien ymmärrystä (S1-S6, L4, L5) 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän 
geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja 
laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteelli-
sistä ilmiöistä (S1-S6, L5, L6) 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä 
tutkimustaitoja (S1-S6, L1) 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympä-
ristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida 
oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia 
omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maa-
ilmassa (S1-S6, L4) 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja 
ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittä-
mään selkeästi maantieteellistä tietoa (S1-S6, L2) 

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennet-
tua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä 
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen 
taitoja (S1-S6, L7) 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

-Ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä soveltuvin osin 

(S1, teemakartat) 

-Luonnonvarojen kestävä käyttö 

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt 

7. luokka 

-Maapallon sisäsyntyiset prosessit maisemia 

muokkaavana tekijänä (laattatektoniikka ja sen 

seuraukset) 

-Aihepiirin ajankohtaisten uutisten seuranta (S2) 

8. -9. luokka 

-Oman kotiseudun erityispiirteet (jääkauden ai-

heuttamat muodostumat) ja maisema-alueet Suo-

messa ja maailmalla 

-Kenttätutkimukset lähiympäristössä (esim. mai-

sema-analyysi omasta lähiympäristöstä, jääkau-

den muodostuminen tutkiminen maastossa, tutki-

taan maastokartan ja maaston vastaavuutta (S1)) 

-Oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaali-

miseen osallistuminen 

-Suunnitellaan ja parannetaan omaa lähiympäris-

töä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi 

-Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri aluei-

den luonnon- ja kulttuurimaisemia 

-Ajankohtaisten uutisten seuraaminen (S2) 

osaamisen taso maantiedon valtakunnallisiin 
päättöarvioinnin kriteereihin. Maantiedossa oppi-
laan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla 
oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöar-
vosanan muodostamisessa otetaan huomioon 
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit 
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava ta-
voite on asetettu paikallisessa opetussuunnitel-
massa. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoit-
teet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppi-
laan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosa-
nan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Pa-
remman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 
tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai hei-
komman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 
osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy maantiedon 
oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostet-
tavaan päättöarvosanaan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vas-
tuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi (S1-S6, L7) 

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista iden-
titeettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kult-
tuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ih-
misoikeuksia kaikkialla maailmassa (S1-S6, L3, L7) 

-Maailman, Euroopan ja Suomen keskeinen pai-

kannimistö (S1) 

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla 

7. luokka  

Elämän perusedellytykset hyvän elämän edellytys-

ten taustalla 

8. -9. luokka 

-Kulttuurit, ihmisen elämä, asuminen ja elinkeinot 

Suomessa ja eripuolilla maailmaa  

-Ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan eri 

elinympäristöissä, myös paikallisesti 

-Ihmisoikeudet ja hyvän elämän edellytykset 

S6 Kestävä elämätapa ja luonnonvarojen kestävä 

käyttö 

7. luokka 

-Ilmastonmuutoksen perusteet 

-Luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotteiden elin-

kaari ja omat kulutusvalinnat voidaan käsitellä 

mahdollisuuksien mukaan seitsemännellä vuosi-

luokalla 

-Itämeri ja sen erityispiirteet voidaan käsitellä 

mahdollisuuksien mukaan seitsemännellä vuosi-

luokalla 
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8.- 9. luokka 

-Luonnonvarojen kestävä käyttö ja biotalouden 

mahdollisuudet 

-Tuotteiden elinkaari ja omat kulutusvalinnat 

-Ympäristönmuutokset, erityisesti ilmastonmuu-

tos ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemi-

nen 

-Ympäristön tila ja yhteistyömahdollisuudet Itä-

meren alueella 

-Globalisaatio ja sen vaikutukset 
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Fysiikka 

Luokat 7-9 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiske-
luun (S1-S6, L1) 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan 
omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoit-
teita omalle työskentelylleen sekä työskentele-
mään pitkäjänteisesti (S1-S6, L1, L6) 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaa-
misen merkitystä omassa elämässä, elinympäris-
tössä ja yhteiskunnassa (S1-S6, L6, L7) 

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamis-
taan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kes-
tävän käytön kannalta (S1-S6, L3, L7) 

Tutkimisen taidot 

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyk-
siä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään ky-
symyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan 
lähtökohdiksi (S1-S6, L1, L7) 

7. luokka 
 
S1 Luonnontieteellinen tutkimus Tutustutaan fy-
siikkaan luonnontieteenä. Ohjataan oppilasta ym-
märtämään luonnontieteellisen tiedon luonnetta. 
Harjoitellaan mittausta sekä pienten tutkimusten 
tekemistä. 
 
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja 
elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti ter-
veyden ja turvallisuuden näkökulmista ääni- ja 
valo-opin osalta. Sisältöjen valinnassa otetaan 
huomioon paikallinen toimintaympäristö. Tutus-
tutaan sähkömagneettisesta säteilystä ainakin nä-
kyvän valon alueeseen. Joihinkin lämpöilmiöihin 
syvennytään kvalitatiivisella tasolla joko 7. tai 8. 
luokalla. 
 
S3 Fysiikka yhteiskunnassa Tutustutaan erilaisiin 
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan 
fysiikan osaamista. 
 
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana Sisältöjä 
valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan 
luonne tieteenä. Sisältöihin kuuluvat myös 

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonai-
suuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla 
on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tu-
kee monipuolista arviointia. Kokeellisen työsken-
telyn arviointi voi edetä hierarkkisesti työskente-
lyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista 
ohjeistettuihin tutkimustehtäviin ja lopulta avoi-
miin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnista-
maan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsi-
tyksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan ra-
kentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kan-
nustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taito-
jen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Ko-
konaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen ta-
voitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota 
kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perus-
tuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskente-
lyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioi-
daan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten 
kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, 
tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsit-
teiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun 
saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispa-
lautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä kes-
kusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena. 
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T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutki-
muksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työsken-
telemään turvallisesti ja johdonmukaisesti (S1-S6, 
L2, L5) 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja 
esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä ar-
vioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia (S1-S6, 
L2, L5) 

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten 
sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä 
sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten tek-
nologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, 
kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä mui-
den kanssa (S1-S6, L2, L3, L5) 

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestin-
täteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimi-
seen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea 
oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioi-
den avulla (S1-S6, L5) 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsit-
teitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsite-
rakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden 
mukaisia käsityksiä (S1-S6, L1) 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja 
ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä en-
nusteiden tekemisessä (S1-S6, L1) 

tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankoh-
taisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutki-
mukseen. 
 
S5 Vuorovaikutus ja liike Tutustutaan aaltoliikkee-
seen. 
 
S6 Sähkö Käydään läpi sähköturvallisuuden perus-
teita. 
 
8. luokka 
 
S1 Luonnontieteellinen tutkimus Eri sisältöalu-
eista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista vali-
taan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja 
avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa 
painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimispro-
sessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohti-
mista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakenta-
mista, havainnointia ja mittaamista, tulosten 
koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja 
esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknolo-
gian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 
 
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja 
elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti tur-
vallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa 
otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö. 
Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassätei-
lyn lajeihin joko 7. tai 8. luokalla. Joihinkin lämpöil-
miöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla joko 7. 
tai 8. luokalla. 
 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-
neena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten op-
pilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fysiikan 
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodos-
tetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso fy-
siikan päättöarvioinnin kriteereihin. Fysiikassa op-
pilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealu-
eilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päät-
töarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit 
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava ta-
voite on asetettu paikallisessa opetussuunnitel-
massa. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoit-
teet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppi-
laan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosa-
nan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Pa-
remman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 
tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai hei-
komman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 
osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy fysiikan op-
pimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-
vaan päättöarvosanaan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
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T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan 
kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja pe-
rustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominai-
sella tavalla (S1-S6, L2, L4) 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontie-
teellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tie-
teellisiä tapoja tuottaa tietoa (S1-S6) 

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedol-
liset valmiudet jatko-opintoja varten vuorovaiku-
tuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä (S5, S6) 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tieto-
jaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonai-
suuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fy-
siikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten 
luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tie-
deyhteisöissä (S1-S6, L6) 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa Fysiikan ilmiöihin ja 
teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan 
erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen 
näkökulmista. Tutustutaan erilaisiin koulutuspol-
kuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan 
osaamista. 
 
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana Sisältöjä 
valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan 
luonne tieteenä, energian säilymisen periaate 
sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuh-
teet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fy-
siikkaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöi-
hin. 
 
S5 Vuorovaikutus ja liike Sisällöt liittyvät erilaisiin 
vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kah-
den kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään 
yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden 
vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa ku-
vataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla 
myös kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho 
kytketään kvalitatiivisesti energiaan. 
 
S6 Sähkö Sähköfysiikkaa opiskellaan 9. luokalla. 
 
9. luokka 
 
S1 Luonnontieteellinen tutkimus Eri sisältöalu-
eista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista vali-
taan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja 
avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa 
painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimispro-
sessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohti-
mista, suunnittelua, koejärjestelyjen 

5 välttävä 
4 hylätty 
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rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulos-
ten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja 
esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknolo-
gian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 
 
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja 
elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti ter-
veyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen 
valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimin-
taympäristö. 
 
S3 Fysiikka yhteiskunnassa Fysiikan ilmiöihin ja 
teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan 
erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen 
näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa 
ja kestävässä energiavarojen käytössä. Tutustu-
taan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, 
joissa tarvitaan fysiikan osaamista. 
 
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana Sisältöjä 
valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan 
luonne tieteenä ja energian säilymisen periaate. 
Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan 
liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluk-
siin ja nykypäivän tutkimukseen. 
 
S5 Vuorovaikutus ja liike Vuorovaikutusta ja lii-
kettä tutkitaan 8. luokalla. 
 
S6 Sähkö Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtö-
kohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. 
Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja 
ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti 
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla 
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suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan 
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön 
käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen va-
rautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivi-
sesti virtapiirien ilmiömaailmaan. 
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Kemia 

Luokat 7-9 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiske-
luun (S1-S6, L1) 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan 
omaa kemian osaamistaan, asettamaan tavoit-
teita omalle työskentelylleen sekä työskentele-
mään pitkäjänteisesti (S1-S6, L1, L6) 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaa-
misen merkitystä omassa elämässä, elinympäris-
tössä ja yhteiskunnassa (S1-S6, L6, L7) 

T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamis-
taan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kes-
tävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (S1-
S6, L3, L7) 

Tutkimisen taidot 

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyk-
siä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään 

7.luokka 
 
S1 Luonnontieteellinen tutkimus Turvallisen työs-
kentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat poh-
jan kokeelliselle työskentelylle. Harjoitellaan tutki-
muksien tekemistä liittyen aineiden ominaisuuk-
siin. Tutustutaan aineiden rakenteisiin ja reaktioi-
hin. 
 
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon koh-
teista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja 
avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa 
painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimuspro-
sessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön poh-
timista, suunnittelua, koejärjestelyn toteutta-
mista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä 
sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tut-
kimusten eri vaiheissa. 
 
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä 
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja 
elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti ter-
veyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen 
valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimin-
taympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan 

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonai-
suuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla 
on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tu-
kee monipuolista arviointia. Kokeellisen työsken-
telyn arviointi voi edetä hierarkkisesti turvallisen 
työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja sulje-
tuista tutkimustehtävistä aina avoimiin tutkimuk-
siin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia 
ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. 
Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan pa-
lautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute 
tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä 
ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lo-
pussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavut-
tamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehit-
tämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotois-
ten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. 
Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskelupro-
sessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muo-
dostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, nä-
kökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, il-
maisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Op-
pilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä 
opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voi-
daan käyttää arvioinnin tukena. 
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kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toimin-
nan lähtökohdiksi (S1-S6, L1, L7) 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutki-
muksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työsken-
telemään turvallisesti ja johdonmukaisesti (S1-S6, 
L2, L5) 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja 
esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä ar-
vioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia (S1-S6, 
L2, L5) 

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian sovel-
tamista teknologiassa sekä osallistumaan kemiaa 
soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, 
kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä mui-
den kanssa (S1-S6, L2, L3, L5) 

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintä-
teknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimi-
seen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea 
oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioi-
den avulla (S1-S6, L5) 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä 
täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiteraken-
teitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mu-
kaisia käsityksiä (S1-S6, L1) 

kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Tutus-
tutaan olomuotojen muutoksiin osana aineiden 
ominaisuuksia. 
 
S3 Kemia yhteiskunnassa Tutustutaan erilaisiin 
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan 
kemian osaamista. 
 
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana Sisältöjä 
valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne 
tieteenä. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen 
kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöi-
hin. 
 
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne Tutkitaan 
monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden omi-
naisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. 
 
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset Tutustu-
taan energian ja aineiden muuttumiseen kemialli-
sissa reaktioissa. Havainnoidaan reaktionnopeutta 
ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Harjoitel-
laan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reak-
tioyhtälöiden tulkitsemista. 
 
8. luokka 
 
S1 Luonnontieteellinen tutkimus Erilaisissa tutki-
muksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tut-
kimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai il-
miön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn to-
teuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja kä-
sittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. 
 
 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
kemian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-
neena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten op-
pilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kemian 
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodos-
tetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 
kemian päättöarvioinnin kriteereihin. Kemiassa 
oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoite-
alueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. 
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-
mioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kri-
teerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vas-
taava tavoite on asetettu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut oppimää-
rän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, 
kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen 
arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 
Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 
tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai hei-
komman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 
osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kemian op-
pimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-
vaan päättöarvosanaan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
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T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja 
kuvaamaan ja selittämään aineen rakennetta ja 
kemiallisia ilmiöitä (S1-S6, L1) 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan 
kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja pe-
rustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominai-
sella tavalla (S1-S6, L2, L4) 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontie-
teellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tie-
teellisiä tapoja tuottaa tietoa (S1-S6) 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaat-
teita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja ainei-
den muutoksista (S5, S6) 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tieto-
jaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonai-
suuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua 
kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten 
luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tie-
deyhteisöissä (S1-S6, L6) 

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä 
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja 
elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti ter-
veyden ja turvallisuuden näkökulmista. Tutustu-
taan kodin kemikaaleihin. 
 
S3 Kemia yhteiskunnassa Kemian ilmiöihin ja so-
velluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ih-
miskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökul-
mista. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja 
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. 
 
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana Sisältöjä 
valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne 
tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaat-
teet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuulu-
vat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, 
ajankohtaisiin ilmiöihin ja sovelluksiin. 
 
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne Alkuainei-
den ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen 
koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja 
jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita 
käytetään kokeellisuuden lisäksi yhdisteiden ra-
kentumisen hahmottamisessa. 
 
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset Tutustu-
taan energian ja aineiden muuttumiseen kemialli-
sissa reaktioissa. Tutustutaan pitoisuuteen ja hap-
pamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. Har-
joitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten 
reaktioyhtälöiden tulkitsemista. 
 
 
 

5 välttävä 
4 hylätty 
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9. luokka 
 
S1 Luonnontieteellinen tutkimus Eri sisältöalu-
eista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista vali-
taan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tut-
kimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan 
tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri vai-
heita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suun-
nittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnoin-
tia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten ar-
viointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja vies-
tintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri 
vaiheissa. 
 
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä 
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja 
elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti ter-
veyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen 
valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimin-
taympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan ko-
din kemikaaleihin. 
 
S3 Kemia yhteiskunnassa  Kemian ilmiöihin ja so-
velluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ih-
miskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökul-
mista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen 
käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä 
tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutus-
polkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian 
osaamista. 
 
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana Sisältöjä 
valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian merki-
tys osana jokapäiväistä elämää. Sisältöihin kuulu-
vat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, 
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ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän 
tutkimukseen. 
 
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne Tutustu-
taan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. 
Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryh-
mään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdistei-
den rakentumisen hahmottamisessa. 
 
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset Perehdy-
tään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elä-
mälle. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksin-
kertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista. 
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Terveystieto 

Luokat 7-9 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden 
laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elä-
mänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöi-
sesti (S1-3 ja L1-3, L7) 

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan 
tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia 
erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa (S1 ja L2-4, 
L7) 

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemus-
taan,omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja 
mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja 
säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja 
opiskeluaan tukevia tekijöitä (S1 ja L1, L3-4,L6) 

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yh-
teisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ky-
symyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea op-
pilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ih-
misten välisissä vuorovaikutustilanteissa (S1 3 ja 
L1-4, L6-7) 

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

7. luokka 

-Terveyden kolme osa-aluetta (näkökulma: tervey-

den edistäminen ja sairauksien ehkäisy) 

-Elämänkulun, kasvun ja kehityksen yleiset tun-

nuspiirteet, monimuotoisuus, henkilökohtaisuus 

(itsetuntemus, seksuaalinen kehittyminen mur-

rosikään liittyen, huolenpito, perhe ja läheiset, tur-

vataidot) 

-Mielenhyvinvointi, minäkuva, itsensä arvostami-

nen ja itsetunto, identiteetti 

-Tunne- ja vuorovaikutustaidot (vuorovaikutusti-

lanteissa toimiminen, tunteiden ilmaisu ja säätely) 

8. luokka 

-Ristiriidat ja ongelmatilanteet (rakentava käsit-

tely) 

9. luokka 

-Stressi ja kriisit (rakentava käsittely) 

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveys-
osaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja 
palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kan-
nustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan 
sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla 
mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuoli-
sesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen 
ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tu-
kena käytetään myös itsearviointia ja vertaispa-
lautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä 
huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan 
arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, so-
siaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henki-
lökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja 
itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnite-
tään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja pe-
rustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökul-
masta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä 
käyttäen. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, mi-
ten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvo-
sana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso terveystiedon valtakunnallisiin 



131 (210) 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sai-
rauksien ehkäisy 

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään 
fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta tervey-
destä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista teki-
jöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan val-
miuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmu-
kaisesti (S1-3 ja L1-3, L4) 

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sai-
rauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä 
sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukai-
sesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liit-
tyvissä tilanteissa (S2 3 ja L2-3, L5-7) 

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan 
omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottu-
muksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä 
rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden 
kannalta merkityksellisiä voimavaroja (S1 2 ja L2-
4, L7) 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastele-
maan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä 
ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvi-
oimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä (S1-3 
ja L1-7) 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, 
yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä 

sairauksien ehkäisy Sisällöt valitaan syventäen tie-

toa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimava-

roista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä.  

7.luokka 

-Terveyteen liittyvät tottumukset: arkirytmi (uni, 

ravitsemus, mielekäs vapaa-aika)  

-Seksuaalisuus ja seksuaalisen kehityksen moni-

muotoisuus (sivutaan murrosikää käsiteltäessä) 

-Hyvinvointia tukevat ympäristöt ja yhteisöt (esim. 

tukiverkosto) 

-Ajankohtaisia terveysilmiöitä (sivutaan käsiteltä-

essä muita sisältöjä) 

-Tiedon luotettavuus 

-Kiusaaminen 

-Riippuvuudet ja päihteet (esim. tupakka ja alko-

holi) ja niiden ehkäisy 

8.luokka: 

 -Terveyteen liittyviä tottumuksia syvennetään 

terveyteen liittyvinä voimavaroina (esim. uni, ra-

vitsemus, liikunta) 

-Liikkumattomuus, passiivinen elämäntapa, ravit-

semuksen ja nukkumisen ongelmat 

-Seksuaaliterveyden osa-alueet, seksuaalisuus ja 

seksuaalisen kehityksen monimuotoisuus 

päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen terveys-
tiedossa kehittyy oppimäärän päättövaiheeseen 
saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa ote-
taan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvi-
oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluo-
kalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut 
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mu-
kaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-
sen tasoa. Paremman osaamisen tason saavutta-
minen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi si-
sältyy terveystiedon oppimäärän päättöarviointiin 
ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
 
9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hy-
vinvoinnille (S3 ja L2, L4-5, L7) 

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, 
toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä 
kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyt-
töä (S1 2 ja L1, L3, L6) 

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan 
perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmis-
ten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tun-
nistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodos-
tamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista 
(S1-3 ja L1-3, L7) 

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti 
terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä 
eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamis-
keinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asi-
oissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhtei-
söissä (S3 ja L1-L7) 

 

-Turvallisuustaidot ja -valmiudet, ensiaputaidot, 

itsehoito, tuen ja avun hakeminen (esim. Ehkäisy-

neuvola) 

-Sairauksien ehkäisy: keskeiset ja ajankohtaiset 

tartuntataudit, tapaturmat 

-Riippuvuus, päihteet (alkoholi) 

-Tiedon luotettavuus  

9.luokka 

-Terveyteen liittyviä tottumuksia voidaan syven-

netään terveyteen liittyvinä voimavaroina 

-Kansantaudit (voidaan käsitellä myös elintapojen 

yhteydessä) 

-Stressi terveyden vaaratekijänä 

-Mielen pahoinvointi 

-Kestävä elämäntapa (sosiaalinen kestävyys ja vas-

tuullinen kuluttaminen) 

Riippuvuus, päihteet (huumausaineet) 

-Tiedon luotettavuus 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

7.luokka 

-Sisältöjä käsiteltäessä huomioidaan eri näkökul-

mia (lapsuus, vanhuus, vammaisuus, pitkäaikais-

sairaudet) 

-Opiskelu-, työ-, ja toimintakyky nuoruudessa 
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8.luokka 

-Tietolähteet, terveysmarkkinointi ja vaikuttami-

sen keinot  

9.luokka 

-Elinympäristön terveysvaikutukset (terveyden 

edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, ter-

veyspalvelut, kansalaistoiminta, ympäristön ter-

veysriskit) 

-terveyden edistäminen (kulttuuri, kulttuurinen 

herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yh-

denvertaisuus ja osallisuus, ihmisoikeudet) 

Paikallisuus: 

Esim. Tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden 

kanssa, kuten tekemällä vierailuja tai kutsumalla 

asiantuntijoita koululle.  

Esim. Sisältöjen käsittelyjen yhteydessä tutustu-

taan Porvoon kaupungin tarjoamiin terveyspalve-

luihin: mitä palveluita on tarjolla, missä toimipis-

teet sijaitsevat ja miten voi varata ajan. hammas-

hygienia – hammashuolto, seksuaaliterveys - eh-

käisyneuvola, riippuvuus ja päihteet - päihdekli-

nikka, tartunta- ja kansantaudit -  terveyskeskuk-

set 
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Uskonto 

Luokat 1-2 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon 
opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman 
perheen uskonnollista ja katsomuksellista taus-
taa (S1-3 ja L2, L4) 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan us-
konnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja 
symboleihin (S1 ja L1) 

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan us-
konnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin (S1 ja 
L2, L7) 

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, kou-
lun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten 
tapoihin ja juhlaperinteisiin (S2 ja L2-3, L7) 

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaise-
maan omia ajatuksiaan ja tunteitaan (S1, S3 ja L2, 
L6-7) 

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukai-
sesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioit-
tamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta 
sekä ihmisoikeuksia (S1, S3 ja L2, L6-7) 

S1 Suhde omaan uskontoon Oma perhe, sukupuu, 
kirkkovuoden juhlien (kuten joulu) merkitys per-
heessä, perheen sisäinen tapakulttuuri ja perinteet 
sekä niihin liittyvät Raamatun kertomukset. Ihmi-
sen elämänkaari. Kirkkovuoteen ja lapsuuteen liit-
tyvät virret ja musiikki. Tutustutaan kristinuskoon 
ja seurakuntaan liittyviin käsitteisiin ja symboleihin. 
Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirk-
korakennukseen. 
 
Paikallisuus: mahdollisuuksien mukaan vierailu ko-
tikirkossa. 
 
Keskeiset käsitteet: joulu, pääsiäinen, elämänkaari, 
seurakunta, kirkkorakennus, risti, Raamattu, rakas-
tava Taivaan Isä, Jeesus, lähetystyö. 
 
S2 Uskontojen maailma Tutustutaan kouluyhtei-
sössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin 
juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös kristin-
uskon monimuotoisuus sekä uskonnottomuus.  
 
Paikallisuus: Toteutetaan huomioiden luokan ja 
koulun oppilaiden erilaiset taustat. 
 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kan-
nustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi 
työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute oh-
jaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmai-
semaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja 
oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen 
sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten 
näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat 
luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse 
huomata edistymistään ja osaamistaan. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat: 

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten il-
miöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä 

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa 

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten 
kuuntelemisessa. 

Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla 
tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei ole saavu-
tettu.  
 
 

https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/4103b2e4020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/4103b2e4020
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T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä 
hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, 
yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta (S3 ja L3, 
L7) 

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien 

mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä 

erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmär-

tämistä (S1, S3 ja L1, L5-7) 

Keskeiset käsitteet: suvaitsevaisuus, uskonto, kris-
titty. 
 
S3 Hyvä elämä Elämän kunnioittamisen, ihmisar-
von ja lasten oikeuksien merkitys. Alustavasti oppi-
laan elämänkysymysten pohdintaa ja niihin liittyvä 
kristillinen näkökulma. Luomiskertomus. YK:n las-
ten oikeuksien sopimus ja Kultainen sääntö. Tunne-
taidot ja toisen kunnioittaminen. Omien tekojen ja 
niiden seurausten pohdinta. Vastuu toisista ihmi-
sistä, ympäristöstä ja luonnosta. 
 
Keskeiset käsitteet: vastuu ja oikeudet, omatunto, 
tunteet. 
 

 

 

https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/id/41068f32020
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Uskonto 

Luokat 3-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan 
uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä 
keskeisiin oppeihin (S1 ja L1) 

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan us-
konnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paik-
koihin ja rakennuksiin (S1 ja L1-2) 

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen 
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta (S1-
2 ja L2-4) 

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyt-
tämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista läh-
teistä (S1-3 ja L4-6) 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Eu-
roopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin 
ja nykytilaan (S1, S3 ja L1-2)  

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, 
kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa (S3 ja L2) 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä käyttäytymään 

Luokat 3-4 
 
S1 Suhde omaan uskontoon Opetuksessa tarkas-
tellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleja 
ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan kristin-
uskon moninaisuus. Opetuksessa tarkastellaan 
Raamattua kirjana. Tutustutaan keskeisiin Vanhan 
testamentin kertomuksiin sekä Jeesuksen elämään, 
opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa. Tutustu-
taan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovai-
kutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa, 
myös populaarikulttuurin. Syvennetään tietoja 
kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaa-
leista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakult-
tuurista. Otetaan huomioon virret ja muu hengelli-
nen musiikki. 
 
Paikallisuus: Mahdollisuuksien mukaan yhteistyö 
paikallisseurakunnan ja muiden paikallisten kristil-
listen toimijoiden kanssa. 
 
Keskeiset käsitteet: Vanha testamentti, Uusi testa-
mentti, 10 käskyä, Isä meidän -rukous, Tuhlaaja-
poika-kertomus, sovitus (ristinkuolema, armo), an-
teeksianto, kotiseurakunta. 
 

 Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on oh-
jaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään roh-
kaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan 
uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä teke-
mään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa ote-
taan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suulli-
sen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja il-
maisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tär-
keää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itse-
ään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen 
sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huo-
miota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehitty-
miseen.  

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaes-
saan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 
vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja 
käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikritee-
reitä.  

Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
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asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilai-
suuksissa ja tilanteissa (S1, S3 ja L2, L5-6) 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan us-
konnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yh-
distäviin eettisiin periaatteisiin S1-3 ja L7) 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuk-
siin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimuk-
seen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökul-
masta (S2-3 ja L2) 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valin-
toja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia 
arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tule-
vaisuuden näkökulmasta (S2-3 ja L1, L3, L6) 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella 
eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti aja-
tuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustele-
maan omia näkemyksiään (S1-3 ja L1, L4, L6, L7) 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja 
vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, 
itsetuntoa ja luottamusta elämään (S3 ja L1) 

 

 

 

S2 Uskontojen maailma Opetuksessa tarkastel-
laan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja 
toisen pyhä. Tutustutaan alustavasti kristinuskon, 
juutalaisuuden ja islamin yhteisiin piirteisiin. Tar-
kastelun kohteena ovat koulun lähialueella vaikut-
tavat uskonnolliset yhteisöt. 
 
Paikallisuus: Mahdollisuuksien mukaan toteutetta-
vat vierailut lähialueen uskonnollisten yhteisöjen 
kanssa. 
 
Keskeisiä käsitteitä: Pyhyys, yksijumalaiset uskon-
not; juutalaisuus, kristinusko, islam sekä uskonnot-
tomuus. 
 
S3 Hyvä elämä Opetuksessa tarkastellaan kristinus-
kon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, 
rakkauden kaksoiskäskyä ja 10 käskyä. Opetuksessa 
käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja 
arvoja Vanhasta ja Uudesta testamentista valittu-
jen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat elä-
män kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen, oppi-
laan omat arvot ja valinnat.  
 
Keskeiset käsitteet: Rakkauden kaksoiskäsky, lä-
himmäisenrakkaus, Laupias samarialainen -kerto-
mus, Kultainen sääntö, 10 käskyä, YK:n lapsen oi-
keuksien sopimus, arvot, elämäntaidot, kokonais-
valtainen hyvinvointi. 
 
Luokat 5-6 
 
S1 Suhde omaan uskontoon Opetuksessa tarkas-
tellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita 
ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan 

1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot 
ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa. hyvin  
 
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perus-
tiedot ja -taidot.  
 
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
 
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 

Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas 
edistää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-
rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimis-
tavoitteet hyvin. 
 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 

https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4222e62c020
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kristinuskon moninaisuus, erityisesti protestantti-
suus. Tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agrico-
lan merkitykseen kristinuskon uudistajina. Pereh-
dytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin 
(kaste ja ehtoollinen), rukoukseen, jumalanpalve-
lukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa 
tarkastellaan Raamatun kirjojen erilaisia tyylilajeja, 
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuval-
lisuutta. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyy-
den merkitystä kristinuskon kehittymiselle maail-
manuskonnoksi. Syvennetään tietoja kirkkovuo-
desta ja elämänkaaren kristillisistä rituaaleista. Tu-
tustutaan Raamatun kertomusten vaikutuksiin tai-
teeseen ja kulttuuriin. Tutustutaan syvällisemmin 
kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoark-
kitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Huo-
mioidaan virret ja muu hengellinen musiikki. 
 
Paikallisuus: Yhteistyö paikallisseurakunnan 
kanssa. 
 
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus, protestantti-
suus, sakramentit, jumalanpalvelus, kirkkovuosi, 
kirkkoarkkitehtuuri. 
 
S2 Uskontojen maailma Tutustutaan alustavasti 
juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin 
profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin 
sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tär-
keinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla 
vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Tutkitaan Suo-
men ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista 
nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta. 
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja 

 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvit-
see ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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uskontodialogiin. Tarkastellaan, miten uskonnot 
näkyvät mediassa ja populaarikulttuurissa. 
 
Paikallisuus: Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan 
lähialueen uskonnollisiin yhteisöihin. 
 
Keskeiset käsitteet: Pyhä paikka, profeetat, maail-
manuskonnot, ekumenia, uskontodialogi, katso-
mus. 
 
S3 Hyvä elämä Pohditaan kultaisen säännön etiik-
kaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Käsitellään ih-
misoikeusetiikkaa, pohditaan oppilaan omia valin-
toja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia ar-
voja sekä globaalia vastuuta. Opetuksen sisältöjen 
tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskuste-
luun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä 
uskonnoista käytävään keskusteluun. 
 
Keskeiset käsitteet: etiikka, ihmisoikeusetiikka, eet-
tinen pohdinta, globaali vastuu. 
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Uskonto 

Luokat 7-9 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja 
kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan us-
kontoon liittyvämonimuotoisuus (S1-2 ja L1) 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opis-
keltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista (S1 ja 
L2) 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja 
katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnot-
tomuuteen (S2 ja L2-3, L6) 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja 
katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnista-
maan uskonnollisia aiheita mediassa, maailman-
politiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa (S1-
3 ja L2, L4, L6) 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan 
erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja 
tieteen kielen välisiä eroja (S1, S3 ja L1-2, L4-5, L7) 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajatte-
lun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä 

S1 Suhde omaan uskontoon Kristinusko eri puo-
lilla maailmaa painottaen nykytilannetta. Tarkas-
tellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantu-
mista kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kris-
tillisiin kirkkokuntiin; katolinen ja ortodoksinen 
kirkko sekä protestanttiset kirkot; erityisesti lute-
rilainen kirkko. Perehdytään kirkkokuntien levin-
neisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raa-
matun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkin-
tatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Pe-
rehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa 
(esim. herätysliikkeet) ja sen kulttuurivaikutuksiin. 
Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suo-
malaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. 
 
Paikallisuus: Mahdollisuuksien mukainen yhteis-
työ luterilaisen, ortodoksisen ja esim. helluntailai-
sen paikallisseurakunnan tai jonkin herätysliikkeen 
kanssa. 
 
Keskeiset käsitteet: Maailmanlaajuinen kristin-
usko, levinneisyys, kirkkokunta, ekumenia, refor-
maatio, sakramentit ja kulttuurivaikutukset. 
 
S2 Uskontojen maailma Opetuksessa tarkastel-
laan suurten maailmanuskontojen ja 

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja 
keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten 
tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi 
arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. 
Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava 
palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille anne-
taan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä 
ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoit-
teisiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispa-
lautetta käytetään arvioinnin tukena. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut us-
konnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaami-
sen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kritee-
reihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumula-
tiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. 
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-
mioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kri-
teerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vas-
taava tavoite on asetettu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut oppimää-
rän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, 
kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen 
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opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja 
katsomusten eettisiin periaatteisiin (S3 ja L2, L7) 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja kat-
somusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten 
valintojen perusteina ja ohjaajina (S1, S3 ja L5-6) 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen 
kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä 
kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin (S1-3 
ja L7) 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valinto-
jensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta 
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämänta-
paan (S2-3 ja L1-2) 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmi-

siä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelä-

mässä ja vapaa-ajalla (S1-3 ja L6) 

luonnonuskontojen levinneisyyttä, perusopetuk-
sia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. 
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökul-
masta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuu-
det. Otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä us-
konnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottami-
nen. Huomioidaan uskontojen näkyminen kulttuu-
rin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaa-
rikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa sekä 
uskonnottomuus ja uskontokritiikki. Perehdytään 
uusiin uskonnollisiin liikkeisiin. Syvennetään us-
kontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmär-
tämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja 
maailmanrauhaa. 
 
Paikallisuus: Otetaan huomioon ja tehdään mah-
dollisuuksien mukaan yhteistyötä Porvoossa vai-
kuttavien maailmanuskontojen (esim. islam) tai 
esimerkiksi kristillisperäisten uskonnollisten yhtei-
söjen (kuten jehovan todistajat) kanssa. 
 
Keskeiset käsitteet: Uskonto ilmiönä; uskonnon 
tuntomerkit (uskomus, tunne, yhteisö jne.), mono-
teismi, polyteismi jne., maailmanuskonnot, etniset 
uskonnot, luonnonuskonnot, uskonnonvapaus, 
uskonnottomuus, uskontodialogi ja uskontokri-
tiikki. 
 
S3 Hyvä elämä Opetuksessa keskeistä on etiikan 
peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. 
Perehdytään syvällisemmin kristinuskon ja mui-
den uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristil-
listen kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raama-
tun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n Yleis-
maailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja 

arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 
Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 
tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai hei-
komman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 
osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy uskonnon 
oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostet-
tavaan päättöarvosanaan. 
 
9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi vali-
taan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskun-
taan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja 
eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan 
eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtai-
silla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eet-
tisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja 
toisten hyvinvointiin. 
 
Paikallisuus: Mahdollisuuksien mukaan tarkastel-
laan eettisiä kysymyksiä (esim. mediasta otetuilla) 
ajankohtaisilla Porvoolaisilla esimerkeillä.  
 
Keskeiset käsitteet: etiikan käsitteet kuten mo-
raali, arvo, normi, sanktio jne., eettiset teoriat (vel-
vollisuusetiikka, seurausetiikka, hyve-etiikka jne.), 
eettinen päätöksenteko, ihmisoikeudet, eläinten 
oikeudet ja globaali vastuu. 
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Elämänkatsomustieto 

Luokat 1-2 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilai-

den mielipiteitä ja ajattelua (S1-S4 L1, L2, L4) 

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatte-

luaan ja tunteitaan eri tavoin (S2, L1, L2, L7) 

T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden 

ajattelua (S1 L1, L2, L7) 

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja 

esittää perusteltuja väitteitä (S1-S4, L1, L2, L7) 

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa ar-

kipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä 

eettisiä ulottuvuuksia (S1-S4, L1, L3, L4) 

T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja vää-

rän eroa sekä hyvyyttä (S1-S4, L1, L3, L7) 

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön 

tapakulttuureja (S2, L2, L4) 

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yh-

teiselämän perusteita (S1-S4, L2, L3, L7) 

S1 Kasvaminen hyvään elämään Harjoitetaan 
keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan 
toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää 
itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja 
väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ih-
misen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja 
merkitystä lasten elämässä. 
 
Keskeiset käsitteet: kuunteleminen, itseilmaisu, 
oikea ja väärä, hyvyys, ystävyys. 
 
S2 Erilaisia elämäntapoja Pohditaan kysymystä 
”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja 
ajatella. Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen 
erityisesti oppilaan omaan koti ja kulttuuritaus-
taan. 
 
Keskeiset käsitteet: perhe, koti, sukupuu, erilai-
suus, ainutlaatuisuus. 
 
S3 Yhteiselämän perusteita Perehdytään ihmis-
ten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimer-
kiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja rei-
luuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään 
liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä. 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kan-
nustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi 
työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Se tukee ja 
vahvistaa oppilaiden osallisuuden ja minäpysty-
vyyden kokemusta. Palaute ohjaa oppilaita yh-
teistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuk-
siaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita 
kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä 
omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näke-
mysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat 
oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huo-
mata edistymistään ja osaamistaan. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita elämänkatsomus-
tiedossa ovat 

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten 
ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä 

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa 

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten 
kuuntelemisessa. 

 
Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan as-
teikolla tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei 
ole saavutettu.  

https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/41068f32020
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T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvosta-

maan omaa ympäristöään ja luontoa (S4, 

L3, L5, L7) 

 

 
 

Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lap-
sen asemaan erilaisissa yhteisöissä. 
 
Keskeiset käsitteet: Lapsen oikeudet ja asema, 
säännöt, luottamus, rehellisyys. 
 
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus Tutkitaan erilai-
sia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla 
elämän rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin 
maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lä-
hiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja 
toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon 
liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. 
 
Keskeiset käsitteet: erilaiset elämän muodot ja 
elämänkaari, tieteen ja uskontojen käsitykset 
maailman synnystä, luonto ja ympäristö 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/id/41068f32020
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Elämänkatsomustieto  

Luokat 3-6 
 

 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun 
taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta so-
veltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin 
(S1-S4, L1, L2, L3, L7) 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan 
väitteitä ja niiden perusteluita (S1-S4, L1, L4, L5) 

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä 
suhteita ja kehittää ajatteluaan (S1-S3,L1, L4) 

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä ja luonnosta (S1-S3, L3, L7) 

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eu-
rooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön 
sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta 
ilmiönä. (S2-S4, L2, L4, L5) 

T6 tukea oppilastarakentamaan katsomuksellista 
ja kulttuurista yleissivistystään (S1-S4, L1, L2) 

3.-4. luokka 
 
S1 Kasvaminen hyvään elämään Harjoitellaan 
toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien ar-
vostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden il-
menemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan 
vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskon-
non- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökul-
mista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. 
Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hy-
vää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erit-
telyä ja perustelemista suhteessa toisiin. 
 
Keskeiset käsitteet: Erilaisten näkökulmien arvos-
taminen, oikeudenmukaisuus, vapaus ja vastuu. 
 
S2 Erilaisia elämäntapoja Tutkitaan eri näkökul-
mista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalai-
seen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä 
erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Poh-
ditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksy-
misen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja 
luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman 
kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. 

Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen 
arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella 
pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja 
tutkimaan oppimisen kannalta keskeisiä lähteitä 
ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkin-
toja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuo-
toiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat 
sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta 
osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta 
osoitettu ilmaisu- ja perustelutaito. Yksityiskoh-
taisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnite-
tään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen 
sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen. 

Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvo-
sanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaa-
mista suhteessa paikallisessa opetussuunnitel-
massa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodis-
tusta varten opettaja käyttää elämänkatsomus-
tiedon valtakunnallisia arviointikriteereitä. 

 
 
 
 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
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T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioi-
maan omaa katsomuksellista oppimistaan (S1- 
S4, L1, L2, L5) 

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomus-
taan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 
kannanottoja (S1- S3, L2, L7) 

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalli-
seen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ih-
misoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia 
(S3, L2, L3) 

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti 
ja vastuullisesti omassa ympäristössään (S1-S4, 
L5, L6, L7) 

Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja pe-
rustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katso-
muksiin. 
 
Keskeiset käsitteet: identiteetti, kulttuuri, kult-
tuurivähemmistö, yhdenvertaisuus, tieto, usko, 
luulo. 
 
S3 Yhteiselämän perusteita Perehdytään ihmis-
ten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimer-
kiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvolli-
suuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokra-
tian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään 
liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä 
kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuk-
siin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kau-
kana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia nii-
den kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkö-
kulmista. Harjoitellaan omien näkemysten eritte-
lyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän 
vaatimuksiin. 
 
Keskeiset käsitteet: YK:n lapsen oikeuksien sopi-
mus, sopimus, lupaus, rauha, demokratia. 
 
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus Perehdytään 
erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maail-
maa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten 
elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. 
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ih-
misen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Har-
joitellaan omien näkemysten erittelyä ja peruste-
lemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään 
tulevaisuuteen. 
 

Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 
1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot 
ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa. hyvin  
 
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -tai-
dot, ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perus-
tiedot ja -taidot.  
 
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -
taitoja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
 
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saa-
vuttanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja tai-
toja luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavutta-
nut oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppi-
las edistää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-
rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet hyvin. 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4222e62c020
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Keskeiset käsitteet: luonnon ja ihmisen tulevai-
suus, kestävä kehitys. 
5.-6. luokka 
 
S1 Kasvaminen hyvään elämään Harjoitellaan 
toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien ar-
vostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden il-
menemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan 
vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskon-
non- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökul-
mista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. 
Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hy-
vää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erit-
telyä ja perustelemista suhteessa toisiin.  
 
Keskeiset käsitteet: arvo, normi, onnellisuus ja 
hyvä elämä, ajattelun-, uskonnon-, ja elämänkat-
somuksen vapaus 
 
S2 Erilaisia elämäntapoja Tutkitaan eri näkökul-
mista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalai-
seen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä 
erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Poh-
ditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksy-
misen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja 
luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman 
kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoi-
tellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustele-
mista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.  
 
Keskeiset käsitteet: elämän- ja maailmankatso-
mukset, maailman kulttuuriperintö 
 
S3 Yhteiselämän perusteita Perehdytään ihmis-
ten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla 

 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän 
osaa soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimis-
tavoitteet tyydyttävästi. 
 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvit-
see ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -tai-
dot, ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. 
Hän on saavuttanut oppimistavoitteet vain jos-
sain määrin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit 
(arvosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja 
velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja de-
mokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan 
elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympä-
ristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen 
oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja 
kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia 
niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten nä-
kökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erit-
telyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän 
vaatimuksiin.  
 
Keskeiset käsitteet: tekojen eettinen arviointi, oi-
keus ja velvollisuus. 
 
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus Perehdytään 
erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maail-
maa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten 
elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. 
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ih-
misen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Har-
joitellaan omien näkemysten erittelyä ja peruste-
lemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään 
tulevaisuuteen. 
 
Keskeiset käsitteet: aikakäsitykset, tietokäsityk-
set, luontokäsitykset, kestävä tulevaisuus. 
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Elämänkatsomustieto 

Luokat 7-9 
 

 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään 
ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä (S1, L1, 
L2, L4) 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kult-
tuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unes-
con maailmanperintöohjelmaan (S1, L2, L7) 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskon-
nottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden 
keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutki-
muksen roolia katsomusten arvioinnissa (S1, L1, 
L2, L5) 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen 
ajattelun ja uskontokritiikin perusteita (S1, S3, L1, 
L3) 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus 
ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaa-
misen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja (S1, S3, 
L2, L3, L6, L7) 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia kat-
somuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla 

  7.-9. luokka 
 
S1 Katsomus ja kulttuuri Perehdytään maailman-
kuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käy-
dään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin 
rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään 
Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luon-
nonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä 
muun muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään 
teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaail-
massa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kris-
tinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin kat-
somusten historian ja niiden kohtaamisen kääntei-
siin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhden-
vertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskun-
nissa. Kahdeksannella luokalla oppilaille tarjotaan 
tietoa Prometheus-leiristä. 
 
Keskeiset käsitteet: maailmankuva, maailman kat-
somus, elämänkatsomus, tieto, teismi, ateismi, 
agnostismi, katsomusvapaus, sekulaari huma-
nismi, kristinusko, islam. 
 
S2 Etiikan perusteita Tutustutaan etiikan perusky-
symyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työs-
kentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja argu-
mentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten 
tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi 
arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita 
kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden 
rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, nä-
kökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, il-
maisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Op-
pilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käyte-
tään arvioinnin tukena. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut elä-
mänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päät-
töarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppi-
laan osaamisen taso elämänkatsomustiedon valta-
kunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaami-
nen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilai-
den ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosa-
nan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippu-
matta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 
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olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita (S1, 
S2, S3, L1, L2, L4) 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuu-
den ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväk-
symiseen ja ymmärtämiseen (S1, S2, S3, L2,L3, 
L7) 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottu-
vuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehit-
tämään eettistä ajatteluaan (S2, S3, L5, L7) 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valinto-
jensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen pai-
kallisesti ja globaalisti (S1, S2, S3, L5, L6, L7) 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmis-
oikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merki-
tys ja eettinen perusta (S2, S3, L1, L7) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hy-
vyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdy-
tään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten 
teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon 
seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa 
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilantei-
siin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa 
tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysy-
myksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan 
kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena 
ja eettisenä kysymyksenä. 
 
Keskeiset käsitteet: Yleisinhimilliset arvot kuten 
totuus ja kauneus, moraali, etiikka, etiikan teoriat 
ja ongelmat. 
 
S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus Perehdy-
tään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väli-
seen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoi-
keuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, 
kuten holokaustiin. Tutustutaan erilaisiin käsityk-
siin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanis-
tiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. 
Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän 
tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristö-
etiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oi-
keuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuul-
lisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi. 
 
Keskeiset käsitteet: ihmisoikeudet, tulevaisuuden 
tutkimus, yhteiskunta (utopia, dystopia), luonto-
suhde, kestävä tulevaisuus ja ympäristöetiikka. 
 
 

 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet ar-
vosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaa-
minen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kritee-
reissä kuvattua osaamisen tasoa. Paremman osaa-
misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen 
osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 
Työskentelyn arviointi sisältyy elämänkatsomus-
tiedon oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muo-
dostettavaan päättöarvosanaan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Sisältöalueiden sijoittaminen luokka-asteittain 
 
Jos on mahdollista, jaetaan sisältöalueet vuosi-
luokittain seuraavasti:   
 
7. luokka: Katsomus ja kulttuuri (S1) 
8. luokka: Etiikan perusteita (S2) 
9. luokka: Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus 
(S3) 
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Historia 

Luokat 5-6 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tie-
donalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena 
(S1-S5, L1-L7) 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia his-
torian lähteitä (S1-S5, L1, L2, L4, L5, L7) 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon 
tulkinnallisuuden (S1-S5, L1, L2, L4-L7) 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja 
jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin 
liittyviä historiallisia käsitteitä (S1-S5, L1, L2, L3) 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimin-
nan motiiveja (S1-S5, L2-L4, L6, L7) 

5. luokka 
 
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty  Pe-
rehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaati-
oissa ja metsästyskulttuuriin sekä maanviljelykult-
tuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.  
Keskeiset käsitteet: kulttuuri, korkeakulttuuri, sivi-
lisaatio (maanviljely, kaupunkikulttuuri, kirjoitus-
taito, ammattien syntyminen), kivikausi 
Paikallisuus: tutustuminen lähialueen esihistorial-
lisiin kohteisiin mahdollisuuksien mukaan. 
Mahdollinen näkökulma: muinaisuskonnot osana 
suomalaista esihistoriaa. 
 
S2 Vanha aika ja antiikin perintö Paneudutaan de-
mokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen 
yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi 
Pohjolan asuttamisen näkökulmasta. 
 
Keskeiset käsitteet: demokratia, kansainvaelluk-
set, pronssi- ja rautakausi. 
 
Mahdollinen näkökulma: antiikin kulttuurin vaiku-
tus meidän aikaamme (tiede, taide, ajattelu, kie-
leen ym.). 
 

Historian opetuksessa oppimisen arviointi on op-
pilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyri-
tään rohkaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia 
historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia tul-
kintojaan. Arvioinnissa otetaan huomioon moni-
muotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat 
sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta 
osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen si-
jasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota 
tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun ke-
hittymiseen. 

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaes-
saan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista 
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa 
asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaami-
sen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta var-
ten opettaja käyttää historian valtakunnallisia ar-
viointikriteereitä. Opintojen edistymisen kannalta 
keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyy-
teen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuu-
riympäristöön, aikaperspektiivin hahmottaminen, 
ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen 
oivaltaminen ihmiskunnan ja oman elämän kan-
nalta nyt ja tulevaisuudessa. 

 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4222e62c020
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T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia 
syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmi-
öille (S1-S5, L2, L4, L7) 

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia 
oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ym-
märtämään, miten samat muutokset ovat voineet 
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille (S1-S5, L1 - L7) 

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatku-
vuuksia historiassa (S1-S5, L1, L2, L4, L7) 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä 
(S1-S5, L1, L2, L4) 

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat 
saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelu-
tapojen myötä (S1-S5, L1 - L7 

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimin-
taa (S1-S5, L2-L4, L6, L7) 

6.luokka 
 
S3 Keskiaika Perehdytään keskiaikaiseen maail-
mankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtä-
läisyyksiin ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin 
eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen 
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen. 
 
Keskeiset käsitteet: katolisen kirkon merkitys, kes-
kiaikainen maailmankuva, kansainvaellukset, kult-
tuurien leviäminen ja kohtaaminen, ristiretket, 
säädyt. 
 
Paikallisuus: mahdollisuuksien mukaan hyödynne-
tään Porvoota keskiaikaisena kaupunkina. 
 
Mahdollinen näkökulma: Kristillisen ja muinais-
kulttuurin kohtaaminen. 
 
S4 Uuden ajan murrosvaihe Tutustutaan tie-
teessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapah-
tuneisiin muutoksiin. 
 
Keskeiset käsitteet: renessanssi, tieteen vallanku-
mous, uskonpuhdistus, itsevaltius, löytöretket. 
 
Mahdollisia näkökulmia:  
 
1. Maailmankuvan muutos (kirjapainotaidon mer-
kitys tiedonvälitykseen verrattuna internetin tu-
loon). 
2. Valistus ja sen vaikutukset (esim. Ranskan val-
lankumous ja Yhdysvaltojen itsenäistyminen) 
 

Arviointiasteikko  
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas 
edistää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-
rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimis-
tavoitteet hyvin. 
 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvit-
see ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain mää-
rin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 

https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4222e62c020
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S5 Suomi osana Ruotsia  Tarkastellaan kehitystä 
Suomessa 1600–1700-luvuilla 
 
Keskeiset käsitteet: ruotsin suurvalta-aika, sääty-
yhteiskunta, suomalainen talonpoikaiskulttuuri, 
varhainen teollisuus. 
 
Paikallisuus: mahdollisuuksien mukaan Porvoon 
vanhaan kaupunkiin tutustuminen. 
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Historia 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tie-
donalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena 
(S1–S6, L1-L7) 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tie-
toa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvi-
oimaan niiden luotettavuutta (S1–S6, L1-L5) 

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista 
tietoa voidaan tulkita eri tavoin (S1–S6, L1, L2, L4) 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista 
aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä (S1–S6, L1, L2, L3) 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimin-
taan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä eri-
laisissa historiallisissa tilanteissa (S1–S6, L1-L4, L6, 
L7) 

7. luokka 
 
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys Pereh-
dytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elä-
mää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa. 
 
Keskeiset käsitteet: teollinen vallankumous, teolli-
suuskaupungit, rahatalous, ympäristö, kapitalismi, 
sosialismi. 
 
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa Tutustutaan yh-
teiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja 
seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pysty-
neet vaikuttamaan omana aikanaan. 
 
Keskeiset käsitteet: konservatismi, liberalismi, na-
tionalismi, imperialismi ja sosialismi, sääty-yhteis-
kunnasta luokkayhteiskuntaan. 
 
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puoluste-
taan Perehdytään kansalaisyhteiskunnan ja kult-
tuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa 
autonomian ajalla. 
 
Keskeiset käsitteet: Autonomia, eduskuntauudis-
tus, kansalaisvaikuttaminen, Suomen nationalis-
min kehitys. 

Historian opetuksessa palautteella pyritään roh-
kaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja näke-
mystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien 
ohella arvioinnissa on otettava huomioon oppilai-
den monimuotoiset työskentelyn ja tuottamisen 
tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa 
kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen ja his-
toriallisen ajattelun hallintaan. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
historian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppi-
aineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
kukin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla jokaisen oppilaan 
osaamisen taso historian valtakunnallisiin päättö-
arvioinnin kriteereihin. Historian osaamisen kehit-
tyminen on kumulatiivinen prosessi, jossa opiskel-
tavia sisältöjä käytetään oppilaiden historiallisen 
ajattelun vahvistamiseen. Päättöarvosanan muo-
dostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakun-
nalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta 
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on ase-
tettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas 
on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 
5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen 
vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 



156 (210) 

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä histori-
allisille tapahtumille ja ilmiöille (S1–S6, L1, L2, L4) 

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muu-
tosta ja jatkuvuutta (S1–S6, L1, L2, L4) 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen (S1–
S6, L1, L2, L4) 

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan 
tarkoitusperiä (S1–S6, L1-L4, L7) 

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista 
tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilan-
teissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotetta-
vuutta (S1–S6, L1, L2, L4, L5) 

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia 
lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman 
perustellun tulkintansa niiden pohjalta (S1–S6, L1, 
L2, L4, L5) 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaih-

toehtoja historiatietämyksensä avulla (S1–S6, L1-L7) 

 
Paikallisuus: Porvoon valtiopäivät 
 
S4 Suurten sotien aika  Perehdytään ensimmäi-
seen maailmansotaan ja sodasta selviytymiseen 
erityisesti tavallisten ihmisten näkökulmasta. 
 
Keskeiset käsitteet: Teollinen sodankäynti, kotirin-
tama, kansainvälinen sopiminen (kansainliitto), 
ensimmäisen maailmansodan seuraukset 
 
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen Tar-
kastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän 
juuria. Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten 
ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutok-
seen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kau-
pungistumiseen. 
 
Käsitteet: sääty-yhteiskunnan murros, elinkeino-
vapaus, siirtolaisuus 
 
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret Syvenny-
tään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhtei-
seen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jän-
nitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa. 
 
Käsitteet: imperialismin vaikutus siirtomaiden ke-
hitykseen 
 
8. luokka 
 
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys  
Perehdytään teollisuusyhteiskunnan kehitykseen, 
joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja 
luonnon suhdetta sekä maailmaa. 

kuvattua osaamisen tasoa. Paremman osaamisen 
tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi 
kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumi-
sen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn 
arviointi sisältyy historian oppimäärän päättöarvi-
ointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-
naan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Keskeiset käsitteet: kaupungistuminen, arjen mo-
dernisoituminen, siirtyminen maatalousyhteis-
kunnasta teollisuusyhteiskuntaan, palveluyhteis-
kunnan synty. 
 
Paikallisuus, mahdollinen näkökulma: Nesteen 
saapumisen ja lähiöiden syntymisen vaikutus Por-
voon kehitykseen  
 
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa Tutustutaan yh-
teiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja 
seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pysty-
neet vaikuttamaan omana aikanaan. 
 
Keskeiset käsitteet: demokratia, diktatuuri, fa-
sismi, kommunismi. 
 
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puoluste-
taan  Perehdytään kansalaisyhteiskunnan ja kult-
tuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa 
itsenäisessä Suomessa. 
 
Keskeiset käsitteet: itsenäistyvä Suomi, sisällisota, 
poliittiset ääriliikkeet, konsensusyhteiskunta (puo-
luerajat ylittävä yhteistyö) 
 
Paikallisuus: Sisällissota Porvoossa mahdollisuuk-
sien mukaan 
 
S4 Suurten sotien aika  Perehdytään toiseen maa-
ilmansotaan, kylmään sotaan ja sodista selviytymi-
seen erityisesti tavallisten ihmisten sekä ihmisoi-
keuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ih-
misoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja muihin 
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kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämi-
seen. 
 
Keskeiset käsitteet: Toinen maailmansota, totaali-
nen sota, kotirintama, holokaust, YK, Kylmä sota, 
kommunismi, demokratia, diktatuuri, fasismi, de-
kolonisaatio. 
 
Paikallisuus: Porvoo toisen maailmasodan aikana 
mahdollisuuksien mukaan 
 
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen Tar-
kastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän 
juuria. Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten 
ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutok-
seen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kau-
pungistumiseen. 
 
Keskeiset käsitteet: hyvinvointiyhteiskunta, tasa-
arvo, palveluyhteiskunta, maaseudun muutos, 
1990-luvun lama, globalisaatio 
 
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret Syvenny-
tään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhtei-
seen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jän-
nitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa. 
 
Keskeiset käsitteet: YK, dekolonisaatio, kylmä 
sota, Itä-blokin murtuminen, taloudellinen yhteis-
työ, globalisaatio, köyhyyden ja hyvinvoinnin ja-
kaantuminen maailmassa. 
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Yhteiskuntaoppi 

Luokat 4-5 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä 
yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana 
(S1-4) 
 
T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä ar-
viointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yh-
teiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin (S1-4) 
 
Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen 
omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 
 
T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksi-
lönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtä-
mään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen 
sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia 
periaatteita (S1-3 ja L2-4, L7) 
 
T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia 
ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa 
(S1-4 ja L2, 4-5) 
 
T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrit-
täjyyden merkityksen lähiyhteisössään (S1, S4 ja 
L3-4, L6-7) 

4.-5. luokka 
 
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta Tutustutaan 
yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja mui-
den lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka 
jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuu-
teen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työnte-
koon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talou-
den hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen 
tilanteissa. 
 
Keskeiset käsitteet: perheiden monimuotoisuus, yh-
teisö, vaikuttamisen keinot, elämänhallinta. 
 
S2 Demokraattinen yhteiskunta Perehdytään erilai-
siin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jä-
senten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitel-
laan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkas-
tellaan 
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaat-
teita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhden-
vertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin 
ja vähemmistöryhmiin. 
  

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palaut-
teella oppilaita ohjataan ja kannustetaan toimi-
maan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhtei-
söissään ja soveltamaan käytännössä yhteiskun-
nasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa ote-
taan huomioon monipuolisesti erilaisia toiminnan 
ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään yh-
teiskunnallisten tietojen ja taitojen hallintaan. 

Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa an-
taessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suh-
teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetet-
tuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen ta-
soa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opet-
taja käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arvi-
ointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta 
on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän 
yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana 
kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdolli-
suutensa ja vastuunsa tiedostaen. 

6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimi-
joiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liit-
tyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä 
(S1-3 ja L1-2, L4) 
 
Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja sovelta-
minen 
 
T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demo-
kraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä kes-
kustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä (S1, S3 
ja L2, L6-7) 
 
T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahan-
käytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä har-
joittelemaan niihin liittyviä taitoja (S1, S4 ja L3-4) 
 
T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toi-
mintaan ja harjoittelemaan median käyttöä tur-
vallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla ta-
valla (S1, S3 ja L3-5, L7) 

Keskeiset käsitteet: yhteiskunta, demokratia, tasa-
arvo, lasten oikeudet, säännöt ja niihin vaikuttami-
nen, oikeudet ja velvollisuudet. 
 
YK, ihmisoikeuksien julistus, Suomen eri kulttuurit ja 
väestöryhmät, perusoikeudet, eri-ikäisten oikeudet 
ja velvollisuudet lain edessä. 
 
Paikallisuus: mahdollisuuksien mukaan tutustumi-
nen oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin esimerkiksi 
urheiluseuraan- tai harrastuspiiriin. 
 
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen Tar-
kastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraat-
tisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen 
taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuul-
lisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luo-
kassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjes-
töissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. 
Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden 
kanssa. 
 
Keskeiset käsitteet: aktiivinen kansalainen, vaikut-
tamisen keinot, demokratia, kunnallinen päätök-
senteko, verkkovaikuttaminen. 
 
Paikallisuus: mahdollinen yhteistyö kunnan toimijoi-
den kanssa esimerkiksi nuoriso- tai liikuntatoimi, 
kunnan päättäjiin tutustuminen 
 
S4 Taloudellinen toiminta Tarkastellaan taloudel-
lista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään ra-
hankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen 
ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käy-
tännön tilanteiden kautta paikallisen talouden 

Arviointiasteikko  
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edis-
tää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja hän 
osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa verrata eri 
menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet 
hyvin. 
 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee 
ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimista-
voitteet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
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toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työ-
paikkoihin ja palveluiden tuottajiin. 
 
Keskeiset käsitteet: oman rahan käyttö, työ ja yrit-
täminen, monenlaiset ammatit, kestävä kuluttami-
nen, mainonta, kuluttajan oikeudet, maksamisen 
tavat. 
 
Paikallisuus: mahdollisuuksien mukaan yhteistyö 
paikallisten yritysten kanssa 
 
Esimerkki sisältöjen jakamisesta 4. ja 5. luokan vä-
lillä 
 
4. luokalla käsiteltävät sisällöt: 
 
Peruskäsitteet (S1, S2, S3) 

1. Yhteisö 
2. Yhteiskunta 

Vaikuttaminen (S1, S3) 
1. Aktiivinen kansalaisuus 
2. Vaikuttamisen keinot (esimerkiksi mielipi-

dekirjoitus, adressi, mielenosoitus ja äänes-
täminen) 

Monenlaiset ihmiset ja yhtäläiset oikeudet (S2) 
1. Lasten oikeudet 
2. Tasa-arvo 
3. Suomen eri kulttuurit ja vähemmistöt 
4. Perheiden monimuotoisuus 

Oman talouden hallinta (S1, S4) 
1. Oman raha käyttö 
2. Työ ja yrittäminen 
3. Monenlaiset ammatit 
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5.luokalla käsiteltävät sisällöt 
 
Vaikuttaminen (S1, S3) 

1. Kunnallinen päätöksenteko  
2. Verkkovaikuttaminen 

Monenlaiset ihmiset ja yhtäläiset oikeudet (S2) 
1. Ihmisoikeudet ja YK 
2. Eri-ikäisten oikeudet ja velvollisuudet lain 

edessä 
Oman talouden hallinta (S1, S4) 

1. Kestävä kuluttaminen 
2. Mainonta 
3. Kuluttajan oikeudet 
4. Maksamisen tavat 

 



163 (210) 

Yhteiskuntaoppi 

Luokka 9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan 
ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin 
tiedonalana (S1-4) 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä ar-
viointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yh-
teiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin (S1-4 
ja L1-2, L4, L7) 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen 
omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion 
periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista 
merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalai-
sen oikeusjärjestelmän toiminnasta (S2-3 ja L2, L4, 
L7) 

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan 
tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksi-
tyistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan 
sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merki-
tystä (S1-3 ja L3-5) 

9. luokka 
 
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta Perehdy-
tään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin 
sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneu-
dutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevai-
suuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja 
elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyh-
teisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvalli-
suuden edistämistä. 
 
Paikallisuus: mahdollisuuksien mukaan tutustu-
taan paikallisiin kansalaisjärjestöihin, kunnan toi-
mielimiin ja yrityksiin. 
 
S2 Demokraattinen yhteiskunta Paneudutaan de-
mokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion peri-
aatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa pereh-
dytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansain-
välisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yh-
teiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastel-
laan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, 
järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja 
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti. 
 
Paikallisuus: mahdollisuuksien mukaan tutustu-
taan paikallisiin vallankäyttäjiin 

Oppimisen arviointi on yhteiskuntaopissa oppi-
laita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella pa-
lautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktii-
visesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan 
käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudel-
lista osaamistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon 
oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja tuottami-
sen tavat. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten 
tietojen ja taitojen soveltamista kiinnitetään huo-
miota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksi-
ään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan 
omaa käsitystään yhteiskunnasta. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille yhtei-
senä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, 
miten oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-
nut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päät-
töarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppi-
laan osaamisen taso yhteiskuntaopin valtakunnal-
lisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Yhteiskunta-
opissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoi-
tealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. 
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-
mioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kri-
teerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vas-
taava tavoite on asetettu paikallisessa 
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Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja sovelta-
minen  

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja 
vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tun-
tee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevai-
suuttaan (S1, S4 ja L1, L4, L7) 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnal-
lista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistö-
ryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti. (S1-3 ja 
L2, L4) 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnalli-
sen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia 
toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroo-
pan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan 
aktiivisena, omaa lähiyhteisöäkehittävänä kansa-
laisena (S1-3 ja L1, L4, L6) 

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmär-
tämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulli-
seen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti (S1, S4 ja L2, L4, L7) 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia 
näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään me-
diataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien kä-
sitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimi-
misessa (S1-4 ja L1-2, L7) 
 

 
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen Tu-
tustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskun-
nallisessa osallistumisessa, työelämässä ja talou-
dellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja myös yh-
teistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 
 
S4 Taloudellinen toiminta  Perehdytään talouden 
peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin 
sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityk-
sen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkö-
kulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvin-
voinnin kysymyksiin muun muassa työn ja yrittä-
jyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa 
huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat. 
 
Paikallisuus: mahdollisuuksien mukaan tutustu-
taan porvoolaisiin yrityksiin ja työpaikkoihin. 
 
 
 

opetussuunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut 
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mu-
kaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaami-
sen tasoa. Paremman osaamisen tason saavutta-
minen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi si-
sältyy yhteiskuntaopin oppimäärän päättöarvioin-
tiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
 
9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Musiikki 

Luokat 1-2 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Osallisuus 

T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryh-
män jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa ra-
kentaen (S1-4 ja L2, L7) 

Musisointi ja luova tuottaminen 
 
T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön 
sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä 
(S1-4 ja L1, L2, L4) 

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmotta-
maan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikki-
käsitteitä liikkuen ja kuunnellen (S1-4 ja L1, L4) 

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ide-
oille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä 
tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, lii-
kunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmai-
sukeinoja (S1-4 ja L5, L6) 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 
 
T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen 
kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen 
sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, 

1.-2. luokka 
 
S1 Miten musiikissa toimitaan 
-mahdollisimman paljon leikin kautta 
-musiikillinen ilmaisu ja keksiminen 
-oman äänen löytäminen ja sävelkorvan kehittä-
minen (soiva ääni-häly) 
-soitinten vastuullinen käsittely 

 
S2 Mistä musiikki muodostuu 
-peruskäsitteet: taso (korkea, matala, noudeva-
laskeva), voima (p-f), kesto (pitkä- lyhyt, hidas-no-
pea, tauko), sointiväri 
-rytmi (rytmitavut, syke) 

 
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yh-
teiskunnassa 
-oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista ja 
arjen ääniympäristöstä 
-Porvoon seudun musiikkiopisto tarjoaa mahdol-
lisuuden Suuri sinfoniaorkesteri tutuksi (2.lk) – 
konserttiin (Kultis) 

 
 
 
S4 Musiikin ohjelmisto 

Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaa-
vaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta 
ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan ar-
viointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja 
opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huo-
miota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten yh-
teistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. 
Oppilaan oppimisen arviointi perustuu monipuoli-
seen näyttöön. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat 

• edistyminen musiikillisissa yhteistyötai-
doissa, erityisesti toimiminen musiikillisen 
ryhmän jäsenenä 

• edistyminen musiikin peruskäsitteiden 
hahmottamisessa musiikillisen toiminnan 
kautta. 

Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla 
tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei ole saavu-
tettu.  
 

https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l5_tvt
https://peda.net/id/4103b2e4020
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kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuu-
desta (S1-4 ja L2, L4) 

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin mer-
kintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhtey-
dessä (S1-4 ja L4) 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 
 
T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musi-
soinnissa (S1-4 ja L7) 

Oppimaan oppiminen musiikissa 
 

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden aset-

tamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä mu-

siikin oppimisessa (S1-4 ja L1) 

- laulaminen (kaanon, laululeikit, kansallis-
laulu/Maamme-laulu, lastenlaulut, kansalaulut) 
- soittaminen (perkussiot, laattasoittimet, kan-
tele) 
- kuuntelu (oma ääni, hiljaisuus)  
- musiikkiliikunta (kehorytmi, piirileikit) 
- ohjelmiston syventäminen draaman ja kuvatai-
teen keinoin. 
 
 

  

https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f35732020
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Musiikki 

Luokat 3-6 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Osallisuus 

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusi-
sointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä 
yhteisössään (S1-4 ja L2, L6-L7) 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen 

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja 
laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, me-
lodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoi-
van ryhmän jäsenenä (S1-4 ja L2) 

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, ku-
vien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun koko-
naisvaltaisesti liikkuen (S1-4 ja L1-L2) 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympä-
ristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun 
sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä 
kertomaan siitä (S1-4 ja L2) 

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suun-
nittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sä-
vellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri 

3.-6. luokka 
  
S1 Miten musiikissa toimitaan 
-tekemällä 
-musiikillinen ilmaisu ja kuvittelukyky 
-luonteva äänenkäyttö ja laulaminen (lauluasento, 
hengitys, oman luonnollisen äänialueen löytämi-
nen, sävelkorvan kehittäminen) 
-keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimet (perus-
soittotekniikat) 
-yhteismusisointi (muiden kuuntelu ja huomioimi-
nen) 
-soitinten ja tekniikan vastuullinen käsittely  

 
S2 Mistä musiikki muodostuu 
-käsitteet: rytmi (aika-arvot 1/16 –kokonuotti, tah-
tilajit), melodia (c-duuriasteikko), harmonia (duuri 
ja molli), muoto (esim. intro, säkeistö ja kertosäe, 
coda, kertomerkit, ABA), sointiväri ja dynamiikka 
(crescendo ja diminuendo) 

 
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteis-
kunnassa 
-oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista ja 
arjen ääniympäristöstä 
-lasten valtiopäivätanssit (3.lk, kultis) 

Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa 
ja rohkaisevaa palautetta erityisesti yhteistoimin-
nan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Pa-
laute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan mu-
siikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toi-
mintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan mu-
siikilliseen kokonaisuuteen. 

Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosa-
naa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 
vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja 
käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikritee-
reitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä 
seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaito-
jen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen 
taitojen kehittymistä. 

Arviointiasteikko 3. luokka  
 
Tavoitteet on saavutettu 
1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot 
ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luo-
vasti uusissa tilanteissa. hyvin  
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 

https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
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keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyt-
täen (S1-4 ja L1-2, L5-6) 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 
 
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia 
kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteet-
tistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoi-
suutta (S1-4 ja L2) 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsit-
teitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita mu-
sisoinnin yhteydessä (S1-4 ja L4) 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaiku-
tuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musi-
sointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta (S1-4 ja 
L3) 

Oppimaan oppiminen musiikissa 
 
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan ta-
voitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymis-
tään suhteessa tavoitteisiin. (S1-4 ja L1) 

-Eri kulttuurien musiikki esim. Suomi (3 lk.), Pohjois-
maat (4lk)., Europa (5.lk)., Muut maanosat (6.lk) 
-yhteys muihin oppiaineiseen esim. ilmiöt, projektit, 
teemapäivät, juhlat ja muut tilaisuudet 
-sinfoniaorkesteri (soitinryhmät ja soittimet, kapel-
limestari) 
-taidemusiikin historia 
 
S4 Musiikin ohjelmisto 
toteutetaan soittaen, laulaen ja kuunnellen sekä 
liikkuen 
-lastenmusiikki 
-eri kulttuurien musiikki 
-taidemusiikki  
-populaarimusiikki 
-kansanmusiikki  
-suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen 
-musiikkiliikunta 
-bändisoittimet (viimeistään 6.luokalla) 
 
 
 

3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edis-
tää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut op-
pimistavoitteet kiitettävästi. 
8 Oppilaalla on varmat  perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-
rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimis-
tavoitteet hyvin. 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet tyydyttävästi. 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee 
ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimista-
voitteet osittain. 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, 
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on 
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 

6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/420b809a020


169 (210) 

Musiikki 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Osallisuus 
 
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jä-
senenä (S1-4 ja L2, L7) 
 
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottami-
nen 
 
T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja 
laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen mu-
sisoivan ryhmän jäseninä (S1-4 ja L2) 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen 
soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, 
melodia- ja sointusoittimin (S1-4 ja L2) 

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkilii-

kunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun (S1-4 ja L2) 

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäris-
tön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja ha-
vainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan ha-
vainnoistaan (S1-4 ja L2) 

7.-9. luokka 
 
S1 Miten musiikissa toimitaan 
-musiikillisen ilmaisun monipuolinen kehittäminen 
kokeillen ja improvisoiden sekä omien ratkaisujen 
ja ideoiden tuottaminen (esim. biisinkirjoitushar-
joitukset, säveltäminen) 
-laulaminen (oman äänialan löytäminen, äänen-
käytön ja laulutaidon kehittäminen, moniäänisyys) 
-yhteismusisointi (perussoittotekniikat) 
-soitinten ja tekniikan vastuullinen käsittely  
-musiikkiteknologia (älypuhelimet, tabletit esim. 
iPadilla Garage Band, tietokoneet) 
 
S2 Mistä musiikki muodostuu 
-tulkinnan huomioinen musiikillisessa ilmaisussa 
-perusmerkintätavat: nuottinimet, duuri- ja molli-
sointujen merkitseminen  
-biisikartta (esim.intro, kertausmerkit, maalit, 
segno, ”pomppa”, coda) 
-beat-komppi, shuffle-komppi 
-duuri- ja mollisointujen muodostuminen (perus-
sävel, terssi, kvintti), vaihtobasso 
-Musiikilliset muodot: popmusiikin rakenne, fraa-
sit, kertaus, sekvenssi, variaatio, kontrasti, riffit 
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yh-
teiskunnassa 

Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista 
ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta 
myös perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla. Ohjaava 
palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä pa-
remmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikil-
lista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta 
oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luo-
vaan tuottamiseen ja musiikkiteknologiaan liitty-
viä kokonaisuuksia. 

Musiikin päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuo-
teen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhtei-
senä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, 
miten oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-
nut musiikin yhteisenä opetettavan oppimäärän 
tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suh-
teuttamalla oppilaan osaamisen taso musiikin val-
takunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Musii-
kissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoite-
alueilla oppimäärän päättymiseen saakka. Oppilas 
on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 
5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen 
vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä ku-
vattua osaamisen tasoa. Paremman osaamisen ta-
son saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi 
kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumi-
sen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn 
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T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suh-
detta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, so-
vittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväli-
seen työskentelyyn (S1-4 ja L1-2, L6) 

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja 
tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulli-
seen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että 
osana monialaisia kokonaisuuksia (S1-4 ja L1-2, L5) 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 
 
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia tai-
teenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käy-
tetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuu-
reissa. (S1-4 ja L2, L4) 

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan 
musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja termino-
logiaa (S1-4 ja L4) 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 
 
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaiku-
tuksia tunteisiin ja hyvinvointiin (S1-4 ja L3-4) 

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan 
sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuu-
desta (S1-4 ja L3) 

Oppimaan oppiminen musiikissa 
 
T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista 

osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan ta-

voitteita musiikilliselle oppimiselleen ja 

-esiintymiset ja konserttivierailut koulussa ja kou-
lun ulkopuolella  
-kestävä kehitys ja hyvinvointi (musiikin kuluttami-
nen, kuulon- ja äänenhuolto) 
-ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt  
-tutustuminen eri maiden, maanosien ja aikakau-
sien musiikkiin ja musiikkityyleihin 
-soitintuntemuksen syventäminen 
-yhteys muihin oppiaineiseen esim. ilmiöt, projek-
tit, teemapäivät, juhlat ja muut tilaisuudet, sano-
jen kirjoitus 
 
S4 Musiikin ohjelmisto 
toteutetaan soittaen, laulaen ja kuunnellen sekä 
liikkuen 
-yhteissoittoa ja –laulua yksi- ja moniäänisesti 
-vaativammat soinnut ja rytmit ryhmän mukaan 
-oppilaiden omat ideat ja tuotokset huomioidaan 

 
 

  
 
 

arviointi sisältyy musiikin oppimäärän päättöarvi-
ointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-
naan. 
 
9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointi sanallistettuna 7-9. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää musiikillisia taitoja ja tie-
toja luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavutta-
nut oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppi-
las edistää rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
9 Oppilas osaa yhdistää musiikillisia taitoja ja tie-
toja luovasti. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet kiitettävästi. 
8 Oppilaalla on varmat perustaidot ja -tiedot mu-
siikin oppiaineessa, ja hän osaa soveltaa niitä eri 
tilanteissa. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet 
hyvin. 
7 Oppilaalla on musiikin perustaitoja ja -tietoja, ja 
hän osaa soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet tyydyttävästi. 
6 Oppilaalla on musiikissa perustaidot ja -tiedot. 
Oppilas opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän 
tarvitsee ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut 
oppimistavoitteet osittain. 
5 Oppilaalla on puutteelliset musiikin perustaidot 
ja -tiedot, ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tu-
kea. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet vain 
jossain määrin. 
4 Oppilas ei ole saavuttanut musiikin oppimista-
voitteita. 
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arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. 

(S1-4 ja L1) 

Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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Kuvataide 

Luokat 1-2 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniais-
tisesti ja kuvia tekemällä (S1, S2, S3, L1, L3, L4, L5) 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnois-
taan ja ajatuksistaan (S1, S2, S3, L2, L4, L5, L6) 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja 
ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapo-
jen avulla (S1, S2, S3, L2, L3, L4, L5) 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materi-
aaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia 
ilmaisutapoja (S1, S2, S3, L2, L3, L5, L6) 

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen 
työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa (S1, 
S2, S3, L1, L2, L3, L5) 

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen 
vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa 
(S1, S2, S3, L1, L2, L4, L7) 

 

 

S1 Omat kuvakulttuurit Opetuksen sisällöiksi vali-
taan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, 
joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita roh-
kaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuurei-
hin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitel-
lään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden 
arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa. 
 
Kuvan tekemisen lähtökohtana voivat olla esimer-
kiksi lempiaiheet, joista oppilaat tekevät kuvia; tv-
ohjelmat, joita he katselevat tai oman kulttuuri-
taustan kuvat. 
 
Keskeiset käsitteet ja tekniikat 
- erilaisiin materiaaleihin ja välineisiin tutustumi-
nen (ohuet/paksut, pehmeät/kovat, vaaleat/tum-
mat) 
- värien, muotojen, kuvioiden, pintojen ja materi-
aalien tutkiminen, havainnointi, kokeileminen ja 
nimeäminen ympäristössä ja taiteessa esim. ra-
kennukset, näkymät, yksityiskohdat: perusvärit, 
välivärit, sävy, värien sekoittamisen harjoittelua  
- piirros ja piirtäminen (piste, viiva, erilaisia piirti-
miä esim. liidut, hankaus- lyijykynä- ja hiilipiirrok-
set, vesiliukoiset värit): havainnointia ympäris-
tössä ja kokeilua 

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan 
kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen 
edistymisen huomioivaa.  

Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan 
taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tun-
temuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearvi-
ointitaitojen kehittymistä.  

Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita 
omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemys-
ten arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kai-
killa tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alu-
eilla. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat 

- edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle 
toiminnalle 

- edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja teknii-
koiden harjoittelussa 

- edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttä-
misessä ja niistä keskustelemisessa 

https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/id/4103b2e4020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/id/4103b2e4020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/41068f32020


173 (210) 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsit-
teistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä 
(S1, S2, S3, L1, L4, L5, L6) 

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia tai-
teen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lä-
hiympäristössään (S1, S2, S3, L2, L3, L6, L7) 

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman 
elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkas-
telun pohjalta (S1, S2, S3, L1, L2, L5, L6) 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympä-
ristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilme-
neviä arvoja (S1, S2, S3, L2, L3, L6, L7) 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisus-
saan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kes-
tävä kehitys (S1, S2, S3, L1, L2, L4, L7) 

- maalaus ja maalaaminen: siveltimen käyttö 
-  grafiikka esim. leimasinpaino kasvein, Press-
print-levy tai kohopainotekniikka 
- valokuvaaminen ja videointi 
- kolmiulotteinen työskentely: muovailu esim. tai-
kataikina tai savi sekä rakentelu esim. luonnonma-
teriaaleilla 
 
S2 Ympäristön kuvakulttuurit Opetuksen sisällöt 
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, media-
kulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä vali-
taan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ym-
päristöistä sekä mediasta. Ympäristön kuvakult-
tuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtö-
kohtana. Opetuksessa keskitytään oppilaiden lä-
hiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.  
- oman lähiympäristön (koti, koulu, koulumatka 
esim. liikennemerkit, piha) tarkastelua 
- toden ja fiktion erot: tuttujen mediakuvastojen 
esim. animaatiohahmojen tarkastelu 
 
S3 Taiteen maailmat Opetuksen sisällöt valitaan 
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa 
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat ku-
vataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia te-
oksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käyte-
tään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Ope-
tuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden koke-
miseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.  
- taiteilijan työhän tutustuminen 
- kuvien tutkiminen ja sanallisen kuvatulkinnan 
harjoittelu 
- Albert Edelfelt 
- Porvoon Kultis-ohjelman hyödyntäminen 

- edistyminen omista ja muiden kuvista keskustele-
misessa. 

Arviointiasteikko 
 
Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla 
tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei ole saavu-
tettu.  
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Kuvataide 

Luokat 3-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 
 
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniais-
tisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen 
(S1, S2, S3, L1, L3, L4, L5) 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnois-
taan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näke-
mystensä perustelemista (S1, S2, S3, L2, L4, L5, L6) 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen 
tapoja käyttäen (S1, S2, S3, L2, L3, L4, L5) 

Kuvallinen tuottaminen 

 
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti eri-
laisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja 
sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan 
(S1, S2, S3, L2, L3, L5, L6) 
 
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten tai-
tojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden 
kanssa (S1, S2, S3, L1, L2, L3, L5) 

S1 Omat kuvakulttuurit Opetuksen sisällöiksi vali-
taan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, 
joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden 
kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin 
kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käyte-
tään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Ope-
tuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merki-
tystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, 
ympäristöissä ja yhteyksissä.  
 
Kuvan tekemisen lähtökohtana voivat olla esimer-
kiksi lempiaiheet, joista oppilaat tekevät kuvia; tv-
ohjelmat, joita he katselevat tai oman kulttuuri-
tausta kuvat. 
 
Esimerkkejä keskeisistä käsitteistä ja tekniikoista 
3.-4. luokalla: 
- luonnostelun idea ja merkitys työskentelylle 
- tavoitteiden asettaminen työskentelylle 
värit: vastavärit, kylmät ja lämpimät värit 
- kuvan perustekijät ja muuttujat (piste, viiva, 
muoto, väri, tila) ja sommittelu (tasapaino, liike, 
rytmi) 
- piirtäminen 
- maalaaminen 
- grafiikka 

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute ku-
vataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa 
ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. 
Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan 
taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tun-
temuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearvi-
ointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan 
omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemys-
ten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu 
kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taide-
oppimisen ulottuvuuksiin. 

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvo-
sanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin ta-
voitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuo-
siluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyt-
tää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä ha-
vainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottami-
seen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien 
taitojen kehittämisessä. 

 
Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
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T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvalli-
sen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen 
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan (S1, S2, S3, 
L1, L2, L4, L7) 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 
 
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtö-
kohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todelli-
suuden ja fiktion suhdetta (S1, S2, S3, L1, L2, L4, L5) 
 
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja 
muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja kat-
sojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten 
ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin (S1, S2, 
S3, L1, L4, L5, L6) 
 
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja 
kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan 
(S1, S2, S3, L1, L2, L5, L6) 
 
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 
 
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ym-
päristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilme-
nevistä arvoista (S1, S2, S3, L3, L4, L6, L7) 
 
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kult-

tuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmai-

sun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan (S1, S2, 

S3, L1, L2, L4, L7) 

- kolmiulotteinen työskentely muovailu (saven le-
vytekniikka) ja rakentelu 
 - video ja valokuva 
 
Esimerkkejä keskeisistä käsitteistä ja tekniikoista  
5.-6. luokalla: 
- valööri (esim. Tove Janssonin kuvitus), värin  
taittaminen (puhtaat ja murretut värit), läpinäky-
vyys ja peittävyys 
- piirtäminen: kuvakulmat, vartalon mittasuhteet, 
eri asennot, kasvot, croquis 
- maalaaminen (vesiväritekniikka ja peiteväritek-
niikka) 
- grafiikka: sapluunapaino 
- muotoilu ja rakentelu: savi (makkaratekniikka) 
- kolmiulotteinen työstäminen: muovailu ja raken-
telu: materiaalina kipsi  
- valokuva ja video: kuvakoot, rytmi, liike, leikkauk-
sen idea 
- syvyysvaikutelma (renesanssin perintö): väri ja 
koko, perspektiivin alkeet (yksi pakopiste)  
- kollaasi 
- kuvatulkintaa itsenäisesti kirjallisena 
- näyttelyn rakentaminen 
 
S2 Ympäristön kuvakulttuurit Opetuksen sisällöt 
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, media-
kulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä vali-
taan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ym-
päristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä va-
litaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudista-
vista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista 
kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäris-
tön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työsken-
telyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään 

1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot ja 
taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luovasti 
uusissa tilanteissa. hyvin  
 
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, 
ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  
 
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
 
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavut-
tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perusteista. 
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oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden mer-
kitystä yhteiskunnassa.  
 
Esimerkkejä 3.-4. luokka 
- merkkikieli, ikonit ja logot, mainokset, katumai-
nokset 
- mediakuvan huomion herättämisen keinot 
- uutiskuvan tarkastelua: rajaus, sommittelu, mie-
likuvien luominen, tunteiden välittäminen 
- liikkuvan kuvan tutkiminen: leikkaus, kuvakoot 
 
Esimerkkejä 5.-6. luokka 
- mainonta ja kuvan käsittely, mielikuvien löytymi-
nen 
- itselle merkitykselliset paikat 
- sosiaalisen median kuvamaailma 
- tekijänoikeudet ja tietoturvallisuus digitaalisessa 
ympäristössä 
 
S3 Taiteen maailmat Opetuksen sisällöt valitaan 
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa 
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät tai-
teelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri la-
jeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taidete-
oksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökoh-
tana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identitee-
tin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanotta-
miseen.  
 
Esimerkkejä 3.-4. luokka 
- Kalevalaan liittyvä taide (Gallén-Kallela) 
- taidenäyttelyvierailu tai yhteistyö taitelijan 
kanssa 
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Esimerkkejä 5.-6. luokka 
- Egyptin hieroglyfit 
- savitöiden yhteys muinaisten kulttuurien nuolen-
pääkirjoitukseen tai Suomen kivikauteen) 
- Antiikin Kreikka: Walter Runebergin veistokset 
(Kultis) ja empire-Porvoo 
- taidenäyttelyvierailu tai yhteistyö taitelijan 
kanssa 
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Kuvataide 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniais-
tisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen 
tuottamisen menetelmiä (S1, S2, S3, L1, L3, L4, L5) 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja 
muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustele-
maan näkemyksiään (S1, S2, S3, L2, L4, L5, L6) 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon 
tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä (S1, 
S2, S3, L2, L3, L4, L5) 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaa-
leja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventä-
mään kuvallisen tuottamisen taitojaan (S1, S2, S3, 
L2, L3, L5, L6) 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan it-
senäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa 
työskentelyssä (S1, S2, S3, L1, L2, L3, L5) 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään 
sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja 

S1 Omat kuvakulttuurit Opetuksen sisällöiksi vali-
taan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, 
joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen si-
sältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakult-
tuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuu-
reja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökoh-
tana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuu-
rien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yh-
teiskuntaan vaikuttamisen kannalta. 
 
Tutkimuskohteina ja omien teosten lähtökohtana 
voivat olla oppilaan omat kiinnostuksen kohteet, 
kuvien lempiaiheet, somekuvasto, tietyn nuoriso-
kulttuurin tai oman kulttuuritaustan kuvat ja tyylit. 
 
7. luokka 
-Oman portfolion/kansion tai luonnosvihon visu-
aalinen ilme itselle tuttuun tyyliin (graafinen suun-
nittelu ja viestintä) 
-Kuvat jotka ovat jostain syystä jääneet mieleen: 
kuvan aiheen ja sisällön suhde sen formaaliseen 
muotoon 
-Mahdollisimman monissa oppimistehtävissä 
mahdollisuus omiin aihepiireihin 
 
8. luokka 

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan 
kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen 
edistymisen huomioivaa.  

Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan 
taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tun-
temuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearvi-
ointitaitojen kehittymistä.  

Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten il-
maisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen.  

Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen 
tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottu-
vuuksiin. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena.  

Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on 
opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppi-
määrän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 
suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvatai-
teen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.  

Kuvataiteessa oppilaan osaaminen kehittyy kaikissa 
opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen 
ulottuvuuksilla oppimäärän päättymiseen saakka. 
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vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan (S1, S2, S3, 
L1, L2, L4, L7) 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanalli-
sia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä (S1, S2, S3, 
L1, L4, L5, L6) 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun 
visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhtei-
sölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkö-
kulmista (S1, S2, S3, L2, L3, L6, L7) 

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja 
kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuotta-
misessaan (S1, S2, S3, L1, L2, L5, L6) 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, 
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa il-
meneviin arvoihin (S1, S2, S3,L3, L4, L6, L7) 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisus-
saan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kes-
tävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla (S1, 
S2, S3, L1, L2, L4, L7) 

 

Kuvataiteen opetussuunnitelman käsitteistö 

 

 

 

-Oman kuvakulttuurin ilmenemismuotojen tutki-
mista ja tulkintaa 
-Kaikissa oppimistehtävissä mahdollisuus omaan 
aihepiiriin ja ilmaisuun, omia projekteja 
 
9. luokka (valinnainen) 
-Omat kuvakulttuurit keskeinen lähtökohta opis-
kelulle. 
- Tavoitteena oman kuvakulttuurin laajempi tunte-
minen, kriittinen tarkastelu ja osallistuminen sii-
hen. 
- Keskeiset käsitteet: ilmaisu ja identiteetti 
- Oppimistehtävissä erilaiset, tarkoituksenmukai-
sesti valitut materiaalit, tekniikat ja tekotavat, 
joita oppilaalla on myös mahdollisuus itse valita. 
 
S2 Ympäristön kuvakulttuurit Opetuksen sisällöt 
valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, media-
kulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä vali-
taan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ym-
päristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla ke-
hitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä 
ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. 
Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitel-
lään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merki-
tystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maa-
ilman näkökulmista. 
 
7. luokka 
-Digitaalinen kuvamanipulaatio eri käyttöyhteyk-
sissä 
-Esinesuunnittelun vaiheet, muotoiluprosessi 
- Mediakuvilla vaikuttaminen, kuvat ja tasa-arvo 
-Tekijänoikeudet 

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomi-
oon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kritee-
rit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava ta-
voite on asetettu paikallisessa opetussuunnitel-
massa.  

Itsearviointia tehdään jokaisen oppimistehtävän tai 
–kokonaisuuden jälkeen, niin että oppimista voi-
daan arvioida suhteessa tavoitteisiin.  

Vertaispalautetta voidaan hyödyntää työskentelyn 
eri vaiheissa. 

Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun kunkin 
taide- ja taitoaineen koko oppimäärä, sisältäen 
myös mahdolliset valinnaiset taide- ja taitoaineiden 
tunnit, on opiskeltu. 
 
Arviointikriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 löytyvät pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Pa-
remman osaamisen tason saavuttaminen jonkin ta-
voitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai hei-
komman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 
osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kuvataiteen 
oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-
vaan päättöarvosanaan. 
 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
 

http://www.edu.fi/download/181166_kooste_kuvataiteen_tukiaineistosta_eperusteet_palvelussa.pdf
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-Arkkitehtuurin alkeita: pohjapiirros, viihtyvyyteen 
vaikuttavat visuaaliset tekijät (väri, mittakaava), 
eri aikakausien rakennustyylit Porvoossa 
 
Keskeiset käsitteet:  
-Alakoulusta tuttujen käsitteiden kertaus 
-Tila 
-Kuvamanipulaatio 
 
Tekotavat: 
-Jokaisessa oppimistehtävässä erilaiset, tarkoituk-
senmukaisesti valitut materiaalit, tekniikat ja teko-
tavat 
-Videoeditointi uutena asiana 
 
8. luokka 
-Kuvituskuva 
-Trendit 
-Eri aikojen ja kulttuurien muotokieltä 
-Asumisen paikat 
 
9. luokka 
-Vaikuttava kuva, kuvallinen viestintä eri medi-
oissa 
-Visuaalisten alojen ammatteja 
 
S3 Taiteen maailmat Opetuksen sisällöt valitaan 
eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa 
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät eri-
laisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkaste-
lemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä tai-
teen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökul-
mista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työsken-
telyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kult-
tuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen 
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tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskun-
nan näkökulmista. 
 
7. luokka 
-Luonnostelun merkitys luovassa prosessissa 
- Eri tapoja katsoa taidetta, kuvatulkintametodit 
-Taiteen tehtävät eri aikoina ja kulttuureissa 
-Kuvatulkintametodit 
-Tutustuminen johonkin taiteilijaan tai aikakau-
teen 
-Taide ja empatia 
 
Keskeiset käsitteet: 
- Kuvan tekijät: sommittelu, tekstuuri, väri, kont-
rasti, jännite ja tila 
- Kuvamanipulaatio 
Tila, rakenne, mittakaava, rytmi, rakennuksen 
massa 

- tekijänoikeuksiin liittyvä käsitteistä 
 
8. luokka 
-Taiteen ja suunnittelun käsitteiden kertaus. Tai-
teen ja visuaalisen ympäristön peruselementit 
(viiva, väri, valööri, tila, tekstuuri, muoto 2d ja 3d),  
-Taide identiteetin rakentajana 
-Taidenäyttelykäynti 
- Väriopin soveltamista: värien rinnastaminen 
 
9. luokka 
-Oman kuvallisen ilmaisutavan tietoista hakemista 
- Taiteen traditiot ja eri kulttuurit tutkimuskoh-
teena 
 
Keskeiset käsitteet: 
-Taidekäsitykset 
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-Kontrasti ja jännite 
-Modernismin ismit 
-Videokuvaus ja editointi 
-Joitakin nykytaiteen käsitteitä 
 
Tekotavat: 
-Jokaisessa oppimistehtävässä erilaiset, tarkoituk-
senmukaisesti valitut tekniikat, materiaalit ja teko-
tavat. 
- Nykytaiteen ja opetussuunnitelman hengessä 
oppilas saa mahdollisuuden valita itse, mitä teko-
tapaa, tekniikkaa ja ilmaisukeinoa käyttää. 
- Luova ongelmanratkaisu. 
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Käsityö 

Luokat 1-2 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostu-
maan käsin tekemisestä sekä herättää uteliai-
suutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön (S1-S4, 
L1, L2) 

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja 
esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kerto-
maan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta 
(S1, S2, S3, L1, L4, L5) 

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmista-
maan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin 
esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa (S1, S5, 
L1, L7) 

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin 
materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata 
toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti (S2-
S4, L4, L6) 

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsi-

työssä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen 

kokemusten kautta (S1-S6, L1, L3) 

S1 Ideointi Suunnittelun lähtökohtana hyödynne-
tään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympä-
ristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä 
apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaali-
sia menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsi-
työlle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja ta-
sapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautu-
mista käsityön avulla. 
 
Hyödynnetään Porvoon paikallisuutta ja historiaa 
ideointivaiheessa. 
 
1.luokka 
 
Lähtökohtana ideointiin on omat tunteet, tarinat 
ja mielikuvitus- ja luonnonympäristöt sekä muoto, 
väri ja pinta. Pohditaan säilytystä käsityön avulla 
esim. penaali, jumppapussi. 
 
2.luokka 
 
Lähtökohtana ideointiin on omat tunteet, luon-
non- ja rakennettu ympäristö sekä muoto, väri ja 
pinta. Tutkitaan liikettä ja tasapainoa. Pohditaan 
suojautumista käsityön avulla esim. vaatetus. 
 

Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
myönteisen palautteen antamiseen ja kannusta-
miseen sekä työskentelyn aikana että prosessin lo-
pussa. Monipuolisella arvioinnilla ja palautteella 
tuetaan laaja-alaisen käsityötiedon ja -taidon ke-
hittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia tapoja 
osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien 
vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä 
olevien taitojen harjoittelemiseen. Ryhmän työs-
kentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida yh-
dessä, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä ja tois-
ten työskentelyn arvostamista. 

Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin 
ja eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin 
välineenä, joka todentaa oppilaiden edistymistä ja 
käsityöllisen osaamisen tasoa. Oppilaita ohjataan 
arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia 
tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita käsityössä ovat 

- edistyminen työskentelyn sujuvuudessa 

- edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioin-
nin taidoissa 

https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40fffa1e020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/4103b2e4020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f92162020
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S2 Kokeilu Tarjotaan mahdollisuuksia monimuo-
toiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäris-
töön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaa-
leja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kui-
tuja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoi-
daan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin. 
Tutustutaan ohjelmoimalla aikaan saatuihin toi-
mintoihin, esim. robottien avulla. 
 
1. luokka 
Kokeillaan erilaisia materiaaleja, esim. langat, kan-
kaat, villa, puu, pahvi ja paperi, luonnosta haetut 
materiaalit 
 
2. luokka 
Kokeillaan erilaisia materiaaleja, esim. metalli, pul-
lovärit, maalit, muovi 
 
S3 Suunnittelu Työskennellään kokonaisen käsi-
työprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja 
tuotteen kuvailun taitoja. 
 
1.luokka 
Oppilas harjoittelee kokonaisen käsityöprojektin 
toteuttamista. 
 
2.luokka 
Oppilas harjoittelee käsityöprosessin ja -tuotteen 
kuvailun taitoja. 
 
S4 Tekeminen Valmistetaan omien tai yhteisöllis-
ten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai te-
oksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja lait-
teita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, 

- edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa 

- edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottami-
sessa. 

 
Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla 
tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei ole saavu-
tettu.  
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muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituk-
senmukaisella tavalla. 
 
Esimerkkejä työtavoista: 
 
1. luokka 
Leikkaaminen, kaavan tekeminen, nuppi- ja silmä-
neulan käyttäminen, solmun tekeminen, ompelun 
aloittaminen ja lopettaminen, etupisto, punonta, 
pujottelu, kirjailu, sahaaminen, hiominen, naulaa-
minen, liimaaminen ja pintakäsittely. 
 
2.luokka 
Pykäpisto, ketjusilmukka, huovutus, solmeilu, 
maalaaminen, poraaminen ja metallin muovaami-
nen. 
 
S4 Dokumentointi Tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja 
dokumentoinnin osana. 
 
Käsityöprojekti dokumentoidaan piirtämällä, kir-
joittamalla tai kuvaamalla. Ideoinnissa ja suunnit-
telussa voidaan käyttää hyväksi tietotekniikkaa. 
 
S6 Arviointi Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja 
vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan 
antamaan palautetta toisille oppilaille. 
 
1.luokka 
Vertaisarviointi parin/ryhmän/luokan kanssa ja 
oman työskentelyn itsearviointi. 
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2. luokka 
Vertaisarviointi parin/ryhmän/luokan kanssa ja 
käsityöprosessin itsearviointi. 
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Käsityö 

Luokat 3-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemi-
seen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikal-
lisuutta hyödyntävään käsityöhön (S1-S6, L1, L2) 

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan 
kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi 
(S1-S6, L1, L5) 

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmista-
maan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luot-
taen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin (S1-
S4, L2, L4, L5) 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä 
tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstä-
mään niitä tarkoituksenmukaisesti (S3, S5, L4, L6) 

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännittei-
sesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvalli-
sesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttä-
mään työhön sopivaa välineistöä (S1-S5, L3, L6) 

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestin-
täteknologiaa käsityön suunnittelussa, 

S1 Ideointi Hyödynnetään Porvoon paikallisuutta 
ja historiaa ideointivaiheessa. Esim. Öljy- ja muo-
viteollisuus, saaristo, valtiopäivät ja vanhakau-
punki. 
 
3.-4.luokka 
Perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynne-
tään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä 
sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, ra-
kennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden 
kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, ku-
viota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. 
 
5.-6.luokka 
Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisomi-
naisuuksia.  
 
Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian 
käyttöä. 
 
S2 Suunnittelu Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja 
työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi 
tuotteeksi tai teokseksi.  
 
 
 
 

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute 
on ohjaavaa ja kannustavaa, koko käsityöproses-
sia koskevaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii 
arvioinnin välineenä. Palautteen antamisessa 
korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä 
ja kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja sy-
ventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimi-
sen ja omaksumisen rinnalla arvioidaan moni-
puolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon 
kehittymistä. Arviointikeskustelussa ja muussa 
palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja oh-
jataan kehittämään suoritusta. Oppilaat osallis-
tuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia ta-
poja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Ryhmän 
työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvi-
oida, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä, asioi-
den selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten 
työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palaut-
teen antoa. 

Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaes-
saan opettaja arvioi oppilaan osaamista suh-
teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaami-
sen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta 
varten opettaja käyttää käsityön valtakunnallisia 
arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/421f4f6c020
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valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoin-
nissa (S1,S2,S6, L5) 

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tar-
kastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden 
kokonaisen käsityön prosessia (S6, L1, L4, L7) 

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotan-
totapoja kriittisesti (S1-S3, S5, L1, L3, L7) 
 
 
 

3.-4.luokka 
Piirretään suunnitelma. Tutustutaan mittoihin, 
määriin ja mittakaavoihin osana suunnittelun do-
kumentointia. 
 
Tutustutaan kaavoihin. 
 
5.-6.luokka 
Suunnittelussa käytetään myös tuotteen sanallisia 
ja visuaalisia ominaisuuksia. Laitetaan suunnitel-
miin myös numeerisia määritteitä. 
 
Kehitetään suunnitelmaa tarvittaessa ja lisäksi tal-
lennetaan kuva keskeneräisestä tai valmiista 
työstä. 
 
Käytetään kaavoja. 
 
S3 Kokeilu Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia 
sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisim-
pien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. 
Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. 
Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään 
vielä eteenpäin. 
 
3.-4.luokka 
Materiaaleihin tutustutaan tutkien ja kokeillen 
monipuolisesti ainakin erilaisiin puulajeihin, me-
talleihin, lankoihin ja kankaisiin. 
 
Tutkitaan mekaanisia koneita ja laitteita, tutustu-
taan mm. polkupyörän ja ompelukoneen toiminta-
periaatteeseen. 
 

kannalta on keskeistä havainnoida kokonaista 
käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemi-
sen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja tuotosten 
laatua sekä muissa oppiaineissa opitun sovelta-
mista. 

 
Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 
1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tie-
dot ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä 
luovasti uusissa tilanteissa. hyvin  
 
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -tai-
dot, ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perus-
tiedot ja -taidot.  
 
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -
taitoja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
 
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saa-
vuttanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja tai-
toja luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavut-
tanut oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi 
oppilas edistää rakentavasti koko ryhmän oppi-
mista. 
 

https://peda.net/id/421ab5f6020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/4222e62c020


189 (210) 

Välineet: Mittavälineet, erikoissakset, ompelu-
kone, virkkuukoukku, käsisahat, vasara, akkupora-
kone, pihdit, viilat,  
 
5.luokka 
Tutustutaan erilaisiin muoveihin ja muovituottei-
den ominaisuuksiin, valmistamiseen ja kierrätyk-
seen. 
 
Kierrätysmateriaalit 
 
Viimeistään 5.-6.luokan aikana tutustutaan luon-
non- ja synteettisiin kuituihin, neulomisen välinei-
siin, erilaisiin kirjontamenetelmiin ja kankaanpai-
nantaan. 
 
Viimeistään 5.-6. luokalla käytetyt välineet: Pylväs-
porakone, hiomakoneet, kuumailmapuhallin, 
juotosvälineet, erilaiset neulat. 
 
6.luokka 
Tutustutaan sähkön tuotantoon, siirtoon ja sähkö-
laitteisiin. 
 
Viimeistään 6. luokalla harjoitellaan ohjelmoimalla 
aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robo-
tiikka ja automaatio. 
 
S4 Tekeminen 
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä 
tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käyte-
tään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistus-
tekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työs-
kennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. 
 

9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja tai-
toja luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavut-
tanut oppimistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa ver-
rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet hyvin. 
 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän 
osaa soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimis-
tavoitteet tyydyttävästi. 
 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas 
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvit-
see ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -tai-
dot, ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. 
Hän on saavuttanut oppimistavoitteet vain jos-
sain määrin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit 
(arvosana 8) löytyvät opetussuunnitelman pe-
rusteista. 
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Kestävän kehityksen merkitys huomioidaan työs-
kentelyssä ja materiaalien käytössä. 
 
Esimerkkejä työtavoista: 
 
3.-4.luokka 
Mittaaminen ja merkitseminen, työturvallisuus 
osana tekemistä, katkaisu-, halkaisu- ja muotosa-
haus, poraus, pinnan viimeistely (raspaus, viilaus 
ja hionta), pintakäsittely, naulaus, metallilangan 
taivutus, metalliohutlevyn työstäminen (sahaus, 
leikkaus, viilaus, pakotus), virtapiiri ja sähköilmiöt, 
ompelu käsin ja koneella, kankaan leikkaus 
yksinkertaiset lankatekniikat (virkkaus, punonta, 
solmeilu) ja silittäminen. 
 
5. luokka  
Muovin työstäminen ja lämpömuovaus, liimaus, 
käsinkirjonta ja koneompelu (saumanvara). 
 
5.-6.lk Asusteen tai vaatteen korjaus tai tuunaus 
5.-6.lk. Syventymistä lankatekniikoihin, neulonta 
5.-6.lk Liitokset ja ruuvaus 
 
6.luokka 
Elektroniikkatyöskentely, juottaminen, sähkö-
moottori ja koneompelu (kaavan käyttö). 
 
Täydentävät sisällöt 3.-6.luokka:  
Höyläys, sorvaus, huovutus (pallo-, levy- ja neula-
huovutus), erikoislankatekniikat, tilkkutyötek-
niikka, kankaan/lankojen värjäys, metallin kuuma-
käsittely, korun valmistus (nyörityöt, metallilevyn 
stanssaus, helmityöt), perinnekäsityö (vanhat 
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tekniikat ja esineet, vierailija, vierailu esim. muse-
oon) ja 3D-suunnittelu ja -tulostus. 
 
S5 Soveltaminen Työskennellessä opitaan käyttä-
mään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turval-
lisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään 
laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalli-
seen työskentelykulttuuriin. 
 
Etsitään yhtymäkohtia muihin oppiaineisiin. 
 
3.-4.luokka 
Rohkaistaan ideoimaan ja tarttumaan toimeen, 
omat lähtökohdat huomioiden. 
 
Opetellaan käytettyjen työkalujen ja työmenetel-
mien oikeat nimet. 
 
Työturvallisuus: Työpisteen siisteys, työvälineiden 
kuljetus luokassa, porattavan kappaleen kiinnitys. 
Ompelukoneen ja silitysraudan turvallinen käyttö. 
 
5.-6.luokka 
Rohkaistaan oppilaita kokeiluihin ja soveltamaan 
opittua. 
 
Suunniteltua tuotetta kuvataan sanallisesti.  
 
Tekstiilien hoito ja merkinnät 
Materiaalien ekologisuus ja kierrätys 
Kemikaaliturvallisuus; varoitusmerkit 
Poranterän valinta ja kiinnitys 
Kuumakäsittelyn työturvallisuus 
Hiomakoneiden käyttö turvallisesti 
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S6 Dokumentointi ja arviointi Tieto- ja viestintä-
teknologiaa käytetään osana ideointia, suunnitte-
lua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin 
itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Ope-
tellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 
 
3.-4.luokka 
Suunnitelma dokumentoidaan. Arviointi tapahtuu 
työskentelyn edetessä ja työn valmistuttua. Käyte-
tään itsearviointia ja vertaisarviointia. Prosessin 
aikana tapahtunutta kehitystä verrataan alkupe-
räiseen suunnitelmaan. 
 
5.-6.luokka 
Tietotekniikkaa käytetään suunnittelun/doku-
mentoinnin apuna (tietokone, tabletti, puhelin). 
Arviointi tapahtuu työskentelyn edetessä ja työn 
valmistuttua. Tarkastellaan suunnitelman ja poh-
dittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearvi-
ointia ja vertaisarviointia. 
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Käsityö 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arvioint 

   

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentely-
ään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan 
yritteliäästi (S2-S5, L2,L3) 

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia 
oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteut-
tamaan niiden perusteella kokonainen käsityöpro-
sessi ja arvioimaan oppimistaan (S1-S5, L1) 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään 
monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja 
ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittä-
mään innovaatioita (S1- S5, L4, L6) 

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön 
käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvista-
maan visuaalista, materiaalista ja teknologista il-
maisuaan (S1-S5, L2, L4) 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan 
ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöi-
hin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa 
(S6, L3,L6) 

S1 Innovointi 
 
7.luokka 
Tuotesuunnittelutehtävät liittyvät opettajan teh-
tävänantoihin. Oppilaan omia ratkaisuja koroste-
taan. Käytetään käsityön käsitteistöä, merkkejä ja 
symboleja. 
 
8.-9.luokka 
Oppilasta rohkaistaan keksimään omia, innostavia 
ideoita. Oppilas pyrkii suunnittelemaan ja toteut-
tamaan työnsä itsenäisesti. 
 
S2 Muotoilu 
 
7.luokka 
Perehdytään ohjatusti tuotesuunnittelussa tuot-
teen ominaisuuksiin ja valmistustapaan suunnitte-
lun ja muotoilun lähtökohtana.  
 
Hyödynnetään paikallisuutta, nykyisyyttä ja tule-
vaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-
sessa. 
 
8.-9.luokka 
Oppilas pohtii itsenäisesti, mikä on järkevä valmis-
tustapa ja työjärjestys. Opitaan käsitteiden 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kan-
nustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön 
prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä 
opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja 
dokumentointiin. Huolehditaan siitä, että oppilaat 
tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden doku-
mentointi toimii arvioinnin välineenä. Oppilaat 
saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja 
osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen 
käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan 
erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja 
kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen 
sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemi-
seen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppi-
mistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja 
vertaisarviointia. Palautteen anto on vuorovaikut-
teista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttä-
mistään menetelmistä tai työtavoista. 

Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun 
ajan. Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, 
jona käsityön opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa 
opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tunti-
jaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka 
hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päätty-
essä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. 



194 (210) 

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintä-
teknologian mahdollisuuksia käsityön suunnitte-
lussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa 
(S1- S5, L5) 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentai-
tojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa 
elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 
muussa työelämässä (S7, L6) 

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja ke-

hittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, 

jotka edistävät kestävää elämäntapaa (S8, L1, L4, 

L7) 

estetiikkaa, toiminallisuutta ja designin merkitystä 
tuotteen suunnittelussa. 
 
S3 Kokeilu 
 
7.luokka 
Kannustetaan oppilasta luovaan ongelmanratkai-
suun. 
 
Opitaan mihin käyttötarkoitukseen mitkäkin ma-
teriaalit soveltuvat, esim. puu, metalli, muovi, 
neulottu/kudottu kangas, tekstiilikuitu, paino-
väri/pintakäsittelyaine. 
 
Käytetään ohjelmointia ja mallintamista valmistet-
taviin tuotteisiin PIC, CNC, 3D-tulostus, Robotiikka.  
 
8-9.luokka 
Sovelletaan ja syvennetään 7.luokalla opittuja tie-
toja ja taitoja valmistettaviin tuotteisiin tarkoituk-
senmukaisesti.  
 
Tutustutaan syvemmin sekä perinteisiin (esim. 
taonta) että uusiin valmistustekniikoihin (esim. 3D 
tulostus).  
 
 
S4 Dokumentointi ja arviointi 
 
7-9.luokka 
Oppilas ymmärtää dokumentoinnin merkityksen 
kokonaisen käsityöprosessin kuvaajana ja arvioin-
nin apuvälineenä. Hyödynnetään monipuolisesti 
sosiaalista mediaa. 
 

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-
mioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa määritellyt käsityön oppimäärän 
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kri-
teerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 
9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa ope-
tussuunnitelmassa. Päättöarvosana on käsityön 
oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella 
muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavut-
tanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 
9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pää-
osin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 
osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen 
osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan käsi-
työn oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suh-
teessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kritee-
reihin. Paremman osaamisen tason saavuttami-
nen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hy-
lätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 
tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy 
käsityön oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 
muodostettavaan päättöarvosanaan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön ope-
tukseen osallistuneiden opettajien kesken. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
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Töiden dokumentointi digitaaliseen muotoon. 
Suoritetaan eri työvaiheiden itse- ja vertaisarvioin-
tia. Arviointi kestää koko prosessin ajan. 
 
S5 Tekeminen 
 
7-9.luokka 
Valmistetaan ekologisesti ja eettisesti kestäviä 
tuotteita tai teoksia kokonaisen käsityön prosessin 
mukaisesti.  
 
Käytetään itsenäisesti ja valvotusti käsityön teke-
miseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita 
monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.   
 
S6 Työturvallisuus 
 
7.luokka 
Opetellaan koneiden käyttöön liittyvät riskit sekä 
turvalliset työotteet ja työtavat.  
 
Oppilas työskentelee rauhallisesti noudattaen an-
nettuja työturvallisuusohjeita, ja huolehtii luokan 
järjestyksestä ja siisteydestä. 
 
8-9.luokka 
Oppilas valitsee tarkoituksenmukaiset työvälineet 
ja suojavarusteet sekä käyttää työvälineitä ja ko-
neita turvallisesti.  
 
Oppilas huomio omassa suunnitelmassaan mah-
dolliset työskentelyyn liittyvät vaaratekijät (riskien 
arviointi). 
 
 

6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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S7 Yrittäjämäinen oppiminen 
 
7.luokka 
Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen ja yrittä-
jyyteen. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys 
työelämälle.  
 
Tutustutan paikalliseen yritystoimintaan. Esim. öl-
jynjalostus, sähkö- ja elintarviketeollisuus, öljyn-
torjunta, veneenrakennus. 
 
8-9. luokka 
Asiantuntijoiden käyttö opetuksessa, sekä opinto- 
ja yritysvierailut mahdollisuuksien mukaan. 
 
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen 
 
7.luokka 
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon kestävä 
kehityksen merkitys materiaalin taloudellisessa 
käytössä ja materiaalivalinnoissa.  
 
Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehi-
tyksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä 
osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. 
 
8-9. luokka 
Oppilasta ohjataan kierrättämään ja tuunaamaan 
vanhaa. 
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Liikunta 

Luokat 1-2 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Fyysinen toimintakyky 

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, 
kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia 
liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itse-
ään liikunnan avulla (S1, L1, L3) 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto-
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikun-
tatilanteisiin sopivia ratkaisuja (S1, L1, L3, L4) 

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapai-
no-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppi-
mista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri 
oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuoden-
aikoina (S1, L3) 

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti 
erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja teli-
neillä (S1, L3) 

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa 
alkeisuimataito (S1, L3) 

S1 Fyysinen toimintakyky 
 
Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppi-
las hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suh-
teessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja 
voimaan.  
 
Sisältöesimerkkejä: Erilaisten muotojen, kirjainten 
ja numeroiden piirtäminen/muodostaminen 
oman kehon avulla, koko vartalon jännityksen ja 
rentouden vaihteleminen erilaisissa tehtävissä, 
liikkuminen eri tavoin erilaisilla nopeuksilla, erilai-
set pujottelua ja väistämistä sisältävät tehtävät ja 
leikit sekä uinti. 
 
Motoriset perustaidot ovat tasapainotaidot, liik-
kumistaidot sekä välineenkäsittelytaidot sellaisia 
taitoja, joiden avulla oppilas selviää arkipäivän liik-
kumista vaativista tarpeista. 
 
Tasapainotaidot ovat taitoja, joilla kehon paino-
piste mukautetaan paikallaan olevaan (staattinen 
tasapaino) tai liikkuvaan (dynaaminen tasapaino) 
tukeen nähden siten, että keho pysyy tasapai-
nossa.  
 

Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasva-
mista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen tarkoi-
tuksena on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykki-
sen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava ja kan-
nustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsi-
tystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu moni-
puoliseen näyttöön oppilaiden oppimisesta, työs-
kentelystä ja edistymisestä. 

Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yk-
silölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä tu-
kemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioin-
nissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila 
ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden 
toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla sekä oh-
jaamalla oppilaita itsearviointiin. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja 
palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat 

• edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien 
ratkaisujen löytämisessä 

• edistyminen motorisissa perustaidoissa ja 
niiden harjoittelemisessa 

• edistyminen sovittuihin tehtäviin liitty-
vässä turvallisessa toiminnassa 

https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40fd0494020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40f92162020
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T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toi-
mintaan liikuntatunneilla (S1, L3, L6, L7) 

Sosiaalinen toimintakyky 

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntati-
lanteissa (S2, L2, L3, L6, L7) 

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yh-
dessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaa-
malla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja 
-leikkien onnistumisesta (S2, L2, L6, L7) 

Psyykkinen toimintakyky 

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen 
vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn 
sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen (S3, 
L1, L2, L3) 

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten koke-

musten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeile-

maan oman toimintakykynsä rajoja (S3, L1, L2) 

 

Sisältöesimerkkejä: Tasapainoilu lattiakuvioiden 
päällä, kävely esim. katukiveyksen, voimistelupen-
kin, liikuntasalin kenttäviivojen, maassa olevan 
hyppynarun päällä tai vaihtelevassa metsämaas-
tossa, voimistelu sekä hippaleikit. 
 
Liikkumistaidot ovat taitoja, joiden avulla siirry-
tään paikasta toiseen, esimerkiksi kieriminen, ryö-
miminen, konttaaminen, kiipeäminen, kävelemi-
nen, juokseminen, hyppeleminen, laukkaaminen 
ja uiminen. 
 
Sisältöesimerkkejä: Temppuradat, hyppelyradat, 
juoksu- ja kiinniottoleikit, erilaisissa maastoissa 
käveleminen ja juokseminen. 
 
Välineenkäsittelytaidot ovat koko kehon taitoja, 
joiden avulla lapsi pystyy käsittelemään esineitä, 
välineitä ja telineitä. Käsittelytaitojen kehittymi-
nen edellyttää havainto- ja motoristen toiminto-
jen yhteistyötä ja siksi ne ovatkin oppilaalle kaik-
kien vaativimpia motorisia tehtäviä. 
 
Sisältöesimerkkejä: Vieritys, työntö, pomputtami-
nen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen 
ja kämmenellä (tai lyhytvartisella) mailalla lyömi-
nen osana erilaisia ratoja, leikkejä ja pelejä 
 
Fyysiset ominaisuudet tarkoittavat kestävyyttä, 
voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta.  
 

Kestävyys harjaantuu esimerkiksi juoksu- ja kiin-
niottoleikeissä, pallopeleissä, maastossa liikutta-
essa ja uinnissa. Voima harjaantuu esim. riippuen, 
kiipeillen, hyppien, voimistellen ja leikkimielellä 

• edistyminen yhdessä työskentelyn ja itse-
näisen työskentelyn taidoissa. 

Arviointi 
 
Oppiaine kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla 
tavoitteet on saavutettu/tavoitteita ei ole saavu-
tettu.  
 

https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/4103b2e4020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/4103b2e4020
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-2_laos/l7_osallistuminen
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/4103b2e4020
https://peda.net/id/41068f32020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
https://peda.net/id/40f92162020
https://peda.net/id/40f35732020
https://peda.net/id/40f63c22020
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kamppaillen. Nopeus harjaantuu juoksu- ja kiin-
niottoleikeillä, peleissä, viestikisailuissa, erilaisilla 
hypyillä, loikilla ja heitoilla. Liikkuvuus harjaantuu 
monipuolisella liikkumisella, ojennuksilla, kurko-
tuksilla ja lyhyillä venytyksillä. 
 
Vesiliikunta 
Sisältöesimerkki: Uimataidon alkeiden opettelua 
kaupungin uimaopettajien ohjauksessa. 
 
S2 Sosiaalinen toimintakyky Sosiaalista toiminta-
kykyä tuetaan sosiaalisen pätevyyden kautta. Sosi-
aalisesti päteväksi kehittyminen tarkoittaa sitä, 
että tuetaan rehellisyyttä, vastuullisuutta ja oikeu-
denmukaisuutta. Liikutaan ja pelataan reilun pelin 
hengessä.  
 
Käytännön esimerkkejä: Toisten kuunteleminen, 
oman vuoron odottaminen ja toisen auttaminen. 
 

S3 Psyykkinen toimintakyky Psyykkisen hyvin-
voinnin perustana on myönteinen minäkuva. Mi-
näkuvalla tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestä. 
Fyysistä pätevyyden tunnetta kehittää tyytyväi-
syyden tunne siitä, että oppilas on oppinut uutta, 
kehittynyt omissa taidoissaan, saavuttanut tavoit-
teensa ja tehnyt parhaansa. Oppilas kokee itsensä 
tärkeäksi ja merkitykselliseksi, jos hän saa kantaa 
vastuuta, tehdä valintoja ja päättää itseään koske-
via asioita. 
 
Käytännön esimerkkejä: Oppilaan huolenaiheiden 
kuunteleminen ja turhien pelkojen poistaminen, 
pätevyyden kokemusten vahvistaminen 
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onnistumisista kehumalla, myönteinen ja toimin-
nallinen ilmapiiri sekä kannustaminen. 
 

Paikallinen toiminta Mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden porvoolais-
ten toimijoiden kanssa sekä kieliryhmienkin ylitse 
tapahtuvaa yhteistyötä koulujen välillä. 
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Liikunta 

Luokat 3-6 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Fyysinen toimintakyky 

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, ko-
keilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittele-
maan parhaansa yrittäen (S1, L1, L3) 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomo-
torisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympä-
ristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilan-
teisiin sopivia ratkaisuja (S1, L1, L3, L4) 

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja 
liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuoli-
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuoden-
aikoina sekä eri tilanteissa (S1, L3) 

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että sovelta-
maan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti eri-
laisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia 
välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa (S1, 
L3) 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpi-
tämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: no-
peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (S1, L3) 

S1 Fyysinen toimintakyky 
 
Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppi-
las hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suh-
teessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja 
voimaan. 
 
Sisältöesimerkkejä: Kiinniottoleikit, voimistelu, 
musiikkiliikunta, hiihto sekä pallopelit ja -leikit. 
 
Motoriset perustaidot Tasapainotaidot, liikkumis-
taidot sekä välineenkäsittelytaidot sellaisia taitoja, 
joiden avulla oppilas selviää arkipäivän liikkumista 
vaativista tarpeista. 
 
Tasapainotaidot ovat taitoja, joilla kehon paino-
piste mukautetaan paikallaan olevaan (staattinen 
tasapaino) tai liikkuvaan (dynaaminen tasapaino) 
tukeen nähden siten, että keho pysyy tasapai-
nossa.  
 
Sisältöesimerkkejä: Voimistelu telineillä, kamppai-
lut, luistelu, hiihto, pallopelit sekä musiikki- ja 
tanssiliikunta 
 
Liikkumistaidot ovat taitoja, joiden avulla siirry-
tään paikasta toiseen, esimerkiksi kieriminen, 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan 
avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja oh-
jaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat op-
pilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Ar-
viointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan 
oppimisesta ja työskentelystä. 

Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon 
oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymis-
tarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja 
arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan ter-
veydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan 
oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoi-
malla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosi-
aalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. 
Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-
6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysis-
ten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioin-
nin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käy-
tetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita oh-
jataan itsearviointiin. 

Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaes-
saan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 
vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja 

https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/42170348020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/4212749a020
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T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan 
vedessä ja pelastautumaan vedestä (S1, L3) 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimin-
taan liikuntatunneilla (S1, L3, L6, L7) 

Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa 
sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen (S2, 
L2, L3, L6, L7) 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaat-
teella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimisti-
lanteista (S2, L2, L6, L7) 

Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn tai-
toja (S3, L1, L2, L3) 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi 
myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyy-
destä ja yhteisöllisyydestä (S3,L1, L2) 
 
 
 

ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen, kävele-
minen, juokseminen, hyppeleminen, laukkaami-
nen ja uiminen. 
 
Sisältöesimerkkejä: Telineradat, perusliikunta, 
luistelu, hiihto, suunnistus ja retkeily 
 
Välineenkäsittelytaidot ovat koko kehon taitoja, 
joiden avulla lapsi pystyy käsittelemään esineitä, 
välineitä ja telineitä. Käsittelytaitojen kehittymi-
nen edellyttää havainto- ja motoristen toiminto-
jen yhteistyötä ja siksi ne ovatkin oppilaalle kaik-
kien vaativimpia motorisia tehtäviä. 
 
Sisältöesimerkkejä: Pomputtaminen, kuljettami-
nen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniotta-
minen, lyöminen ja laukaiseminen 
 

Fyysiset ominaisuudet tarkoittavat kestävyyttä, 
voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta. Kestävyys har-
jaantuu esimerkiksi pallopeleissä, uinnissa ja 
maastossa eri vuodenaikoina liikuttaessa (kuten 
hiihtäessä ja suunnistaessa). Voimaa harjaannute-
taan esimerkiksi kuntopiiritehtävillä, hypyillä, hei-
toilla, leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlas-
kuilla ja -nousuilla. Nopeus kehittyy juoksupyräh-
dyksissä (myös pelien ja leikkien osana), hypyissä, 
heitoissa, loikissa ja kisailuissa. Liikkuvuus Voimis-
telu ja venyttely. 
 
Vesiliikunta 
Uinti ja hengenpelastus 
3-6 luokilla on mahdollisuus käyttää Porvoon kau-
pungin uimaopettajien tekemiä tuntisuunnitel-
mia. 

käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikritee-
reitä. 

 
Arviointiasteikko 3. luokka 
 
Tavoitteet on saavutettu 
 
1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot ja 
taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luovasti 
uusissa tilanteissa. hyvin  
 
2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja -taidot, ja 
hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
 
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustie-
dot ja -taidot.  
 
4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja -tai-
toja. Hän tarvitsee tukea ja apua.  
 
5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavutta-
nut oppimiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Arviointiasteikko 4.-6. luokka 
 
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas edistää 
rakentavasti koko ryhmän oppimista. 
 
9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja 
luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut oppi-
mistavoitteet kiitettävästi. 
 
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja hän 
osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa verrata eri 

https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/421f4f6c020
https://peda.net/id/4222e62c020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
https://peda.net/id/4212749a020
https://peda.net/id/420b809a020
https://peda.net/id/420f0c4c020
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Move! fyysisen toimintakyvyn testaus 5. luokalla 
 
S2 Sosiaalinen toimintakyky Opetukseen valitaan 
myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmä-
tehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opi-
taan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan 
muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun otta-
mista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja 
säännöistä. 
 
Käytännön esimerkkejä: Ystävällinen käytös kaik-
kia kohtaan, rehellisyys, omista ja yhteisistä väli-
neistä huolehtiminen sekä työrauhan antaminen 
muille. 
 
S3 Psyykkinen toimintakyky Opetuksessa käyte-
tään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti 
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa 
tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä 
harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä 
tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten 
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyy-
den kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. 
 
Käytännön esimerkkejä: Oppilaan mahdollisuus 
vaikuttaa tuntien sisältöihin, mahdollisuus esteet-
tisiin kokemuksiin, mahdollisuus ilmaista itseään 
kehollisesti ja turvallisuuden tunne oikeudenmu-

kaisesta kohtelusta. 
 
Paikallinen toiminta Mahdollisuuksien mukaan yh-

teistyötä urheiluseurojen ja muiden porvoolaisten 

toimijoiden kanssa sekä kieliryhmienkin ylitse tapah-

tuvaa yhteistyötä koulujen välillä. 

menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet 
hyvin. 
 
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa 
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet 
tyydyttävästi. 
 
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas opet-
telee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee oh-
jausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimistavoit-
teet osittain. 
 
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot, ja 
hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on saa-
vuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin. 
 
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita. 
 
6. luokan päätteeksi hyvän osaamisen kriteerit (ar-
vosana 8) löytyvät opetussuunnitelman perus-
teista. 
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Liikunta 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Fyysinen toimintakyky 

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, ko-
keilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittele-
maan parhaansa yrittäen (S1, L1, L3) 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomo-
torisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympä-
ristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilan-
teisiin sopivia ratkaisuja (S1, L1, L3, L4) 

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään 
tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa 
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti 
erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina 
ja eri liikuntamuodoissa (S3, L3) 

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään 
välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyt-
tää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilai-
sissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuo-
denaikoina ja eri liikuntamuodoissa (S3, L3) 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpi-
tämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: 
voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta (S1, 
L3) 

S1 Fyysinen toimintakyky 

Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppi-
las hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suh-
teessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja 
voimaan. 

Sisältöesimerkkejä: Suunnistus, pallopelit, tanssi, 
jooga ja kuntosaliharjoittelu. 

Motoriset perustaidot: Tasapainotaidot, liikku-
mistaidot sekä välineenkäsittelytaidot ovat sellai-
sia taitoja, joiden avulla oppilas selviää arkipäivän 
liikkumista vaativista tarpeista. 

Tasapainotaidot ovat taitoja, joilla kehon paino-
piste mukautetaan paikallaan olevaan (staattinen 
tasapaino) tai liikkuvaan (dynaaminen tasapaino) 
tukeen nähden siten, että keho pysyy tasapai-
nossa.  

Sisältöesimerkkejä: Voimistelu välineillä ja kehon-
hallintaharjoitteet, taitoluistelu ja jääpelit, lasket-
telu ja pallopelit. 

Liikkumistaidot ovat taitoja, joiden avulla siirry-
tään paikasta toiseen, esimerkiksi kieriminen, 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan 
avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja 
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat 
oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikku-
jana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomi-
oon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehit-
tymistarpeet ja tuetaan niitä.  
 
Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon oppilaan terveydentila ja erityistar-
peet. Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 
vaikuttavat liikunnasta annettavan arvosanan 
muodostumiseen. Valinnaiset tunnit arvioidaan 
sekä omana kokonaisuutena että sen vaikutus lii-
kunnan arvosanaan huomioidaan yhdessä pakol-
listen liikuntatuntien suorituksien kanssa. Liikun-
nan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja 
psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin 
kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työs-
kentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten 
kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin 
perusteena. Move! -mittausten tuloksia ei käy-
tetä oppilaan arvioinnin perusteina. Arvioinnissa 
käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että 
oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaa-
mistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.  
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T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppi-
las osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa ve-
destä (S1, L3) 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimin-
taan (S1, L3, L6, L7) 

Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneil-
maisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen 
(S2, L2, L3, L6, L7) 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaat-
teella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimisti-
lanteista (S2, L2, L6, L7) 

Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta 
toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työs-
kentelyn taitoja (S3, L1, L2, L3) 

T11huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi 
myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyy-
destä ja yhteisöllisyydestä (S3, L1, L2) 

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysi-
sen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan mer-
kitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille (S3, L3) 

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen 

harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin 

ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää 

ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen, kävele-
minen, juokseminen, hyppeleminen, laukkaami-
nen ja uiminen. 

Sisältöesimerkkejä: Parkour, circuit, pallopelit ja 
frisbeegolf. 

Välineenkäsittelytaidot ovat koko kehon taitoja, 
joiden avulla lapsi pystyy käsittelemään esineitä, 
välineitä ja telineitä. Käsittelytaitojen kehittymi-
nen edellyttää havainto- ja motoristen toiminto-
jen yhteistyötä ja siksi ne ovatkin oppilaalle kaik-
kien vaativimpia motorisia tehtäviä. 

Sisältöesimerkkejä: Eri pallopelien tekniikat väli-
neiden käsittelyyn sekä vesipelastus. 

Fyysiset ominaisuudet tarkoittavat kestävyyttä, 
voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta. Kestävyys har-
jaantuu esimerkiksi perusliikunnassa (eripituiset 
juoksumatkat), musiikkiliikunnassa, pallopeleissä 
ja uinnissa. Voimaa harjaannutetaan edelleen 
oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös 
välineillä, jotka lisäävät vastusta; esimerkkinä ku-
minauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot. Myös 
esimerkiksi uinti ja kiipeily harjaannuttavat lihas-
voimaa. Nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa, 
palloilussa ja kamppailulajeissa. Liikkuvuus Alku- 
ja loppuverryttelyt liikuntatunneilla, monipuoliset 
venyttelyt sekä tutustuminen erilaisiin kehon-
huoltomenetelmiin. 

Vesiliikunta  

Sisältöesimerkkejä: Harjoitellaan uintitekniikoita, 
vesipelastusta ja –pelastautumista, sekä muita 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut lii-
kunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaami-
sen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioin-
nin kriteereihin. Opetussuunnitelman perusteissa 
on asetettu päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 
5, 7, 8 ja 9. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja 
tavoitteita, vaan ne määrittelevät päättöarvioin-
nin osaamisen tason.  Osaaminen liikunnassa ke-
hittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodos-
tamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalli-
set päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, 
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Paremman 
osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen 
osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 
Työskentelyn arviointi sisältyy liikunnan oppimää-
rän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan 
päättöarvosanaan. 
 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 
5, 7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteista. 

 

Arviointiasteikko  
  
10 erinomainen  
9 kiitettävä  
8 hyvä  
7 tyydyttävä  
6 kohtalainen  
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itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikunta-

harrastuksia (S3, L1, L3) 

vesiliikuntamuotoja (esim. hypyt, jumpat, leikit, 
pelit) 

Move! fyysisen toimintakyvyn testaus 8. luokalla 

S2 Sosiaalinen toimintakyky Sosiaalista toiminta-
kykyä tuetaan sosiaalisen pätevyyden kautta. So-
siaalisesti päteväksi kehittyminen tarkoittaa sitä, 
että tuetaan rehellisyyttä, vastuullisuutta ja oi-
keudenmukaisuutta. Liikutaan ja pelataan reilun 
pelin hengessä.  

Käytännön esimerkkejä: Toisten kuunteleminen, 
oman vuoron odottaminen ja toisen auttaminen. 

S3 Psyykkinen toimintakyky Psyykkisen hyvin-
voinnin perustana on myönteinen minäkuva. Mi-
näkuvalla tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestä. 
Fyysistä pätevyyden tunnetta kehittää tyytyväi-
syyden tunne siitä, että oppilas on oppinut uutta, 
kehittynyt omissa taidoissaan, saavuttanut tavoit-
teensa ja tehnyt parhaansa. Oppilas kokee itsensä 
tärkeäksi ja merkitykselliseksi, jos hän saa kantaa 
vastuuta, tehdä valintoja ja päättää itseään kos-
kevia asioita. 

Käytännön esimerkkejä: Oppilaan huolenaiheiden 
kuunteleminen ja turhien pelkojen poistaminen, 
pätevyyden kokemusten vahvistaminen onnistu-
misista kehumalla, myönteinen ja toiminnallinen 
ilmapiiri sekä kannustaminen. 

Paikallinen toiminta Mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden 

5 välttävä  
4 hylätty 
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porvoolaisten toimijoiden kanssa sekä kieliryh-
mienkin ylitse tapahtuvaa yhteistyötä koulujen 
välillä. 
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Kotitalous 

Luokat 7-9 
 
 

Tavoitteet Sisällöt Arviointi 

Käytännön toimintataidot 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan 
ja arvioimaan työtä ja toimintaa (S1, S2, S3, L3) 

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden 
hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa 
luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen (S1, S2, L2, 
L3) 

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja 
käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän ku-
lutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, lait-
teita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (S1, S2, S3, 
L3, L4, L5, L7) 

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään 
ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä op-
pimistehtävien aikana (S1, S2, L1, L3, L6) 

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygiee-
nisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiin-
nittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin 
voimavaroihin (S1, S2, S3, L3, L5, L7) 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

7. luokka  
 
S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri 
 
Ruoanvalmistustaidot 
-esivalmistelut 
esim. kasvisten ja hedelmien käsittely, lihan, kalan 
ja kanan käsittely 
-kypsennysmenetelmät 
esim. keittäminen, paistaminen, uunissa kypsen-
täminen 
-suurustaminen 

 
Leivontataidot 
-erilaiset taikinatyypit 
-erilaiset kohotusaineet 
-Runebergin tortut 

 
Elintarviketuntemus 
esim. ruoka-aineryhmät, ruokaketju, ruoan alku-
perä, lähiruoka 

 
Ravitsemussuositukset 
-esim. lautasmalli, ateriasuunnittelu 

 
Ruokaturvallisuus ja hygienia 

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuo-
toista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat 
palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja 
toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan 
ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hah-
mottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota 
kiinnitetään myös kotitalouden käsitteiden hah-
mottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Ope-
tuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas 
ja hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, ar-
viointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. 
Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimi-
sen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä op-
piaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut koti-
talouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaami-
sen taso kotitalouden oppiaineen valtakunnallisiin 
päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiai-
neessa kehittyy koko yhteisen kotitalouden ope-
tuksen ajan vahvistuvana ja etenevänä oppimi-
sena. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin 
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T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä 
rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimis-
tehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa (S1, S2, 
S3, L1, L2, L6, L7) 

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentu-
mista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympä-
ristöjä sekä kotitalouksien perinteitä (S1, S2, S3, L2, 
L3) 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja 
ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja 
ajankäytöstä (S1, S2, L3, L6, L7) 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen 
mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan 
oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toi-
minnassa (S1, S2, S3, L2, L6, L7) 

Tiedonhallintataidot 

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan 
kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään 
luotettavaa tietoa valintojen perustana (S1, S2, S3, 
L1, L4) 

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan 
ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja sym-
boleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäris-
töä (S1, S2, S3, L4) 

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuu-
teen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä (S1, S2, 
S3, L1) 

- esim. elintarvikkeiden säilytys, henkilökohtainen 
hygienia keittiössä , jätteiden lajittelu 

 
Taloudelliset valinnat 
-esim. hävikin minimointi, energian ja veden kulu-
tus 

 
Kattaminen ja pöytätavat, perinteet ja juhlat 

 
 

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen 
 
Siivous ja puhtaanapito 
-esim. puhdistusaineet ja -välineet, pH-luku 
 
Tekstiilien hoito 
-esim. hoito-ohjemerkit, pyykinpesu, jälkikäsitte-
lymenetelmät 
 
Voimavarojen järkevä käyttö 
-esim. kotitöiden jakaminen, ostopalveluiden 
käyttömahdollisuus 
 
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa 
 
Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet 
-esim. palautusoikeus, tuotetakuu, kestävä kulu-
tus 
                
Pakkausmerkintöjen tulkitseminen 
 
Erilaisten tietolähteiden järkevä ja tarkoituksen-
mukainen käyttö 
 
Hintavertailun tekeminen 

kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vas-
taava tavoite on asetettu paikallisessa opetus-
suunnitelmassa. Oppilas on saavuttanut oppimää-
rän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, 
kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen 
arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 
Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 
tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai hei-
komman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 
osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kotitalouden 
oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostet-
tavaan päättöarvosanaan. 

9. luokan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 
7, 8 ja 9 löytyvät perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteista. 

 
Arviointiasteikko 
 
10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty 
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T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiin-
nittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustan-
nustietoisuuteen osana arjen valintoja (S1, S2, S3, L1, 
L7) 

-esim. kaupassa käynti tai kotitehtävä 
 
8. luokka 
 
Suosituksia valinnaisiin: 
-ruoanvalmistuksen ja leivonnan kertausta 
-suomalainen ruokakulttuuri 
-naapurimaiden ruokakulttuuri 
-erikoisruokavaliot 
-juhlat 
 
9. luokka 
 
Suosituksia valinnaisiin: 
-kansainvälinen ruokakulttuuri 
-uskontojen vaikutus ruokakulttuuriin 
-kuluttajakasvatusta 
  esim. valmiudet muuttaa omaan kotiin 

 


