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1. Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma
laaditaan. Opetuksen järjestäjällä on vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä.
Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa
määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Perusopetuksen
opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon esiopetuksen opetussuunnitelma ja perusopetuksen
yhtenäisyys sekä muut kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset.
Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan
kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat
• perusopetuslaki ja -asetus
• valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja
perusopetuksen tuntijaosta
• esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
• opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
• opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9. §:n mukainen vuosittainen suunnitelma.
Opettajan tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa.
Opetussuunnitelma voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtainen osio, alueittaisia tai koulukohtaisia
osioita sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää. Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys
edellyttää eri opettajaryhmien yhteistyötä opetussuunnitelmaa laadittaessa. Opetussuunnitelma tulee
oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevalta osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon toimenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.

1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Liedossa
Liedon kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman
perusteisiin vuosiluokille 1-9. Vuosiluokkien 1-2 kuntakohtainen opetussuunnitelma otettiin käyttöön
Liedossa 1.8.2003. Vuosiluokat 3-7 ottivat uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2004 ja loput kaksi
vuosiluokkaa vuosittain porrastaen siten, että 1.8.2006 kaikki perusopetuksen luokat käyttävät uusia
opetussuunnitelmia. Tehostettua ja erityistä tukea koskevat lisäykset ja päivitykset hyväksyttiin Liedon
koulutuslautakunnassa kesäkuussa 2011, näiltä osin päivitetty opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2011.
Liedon perusopetusta antavat oppilaitokset täydentävät kuntakohtaista opetussuunnitelmaa omilla
lisäyksillään, jotka kirjataan vuosittaiseen työsuunnitelmaan. Kuntakohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy
koulutuslautakunta, koulukohtaisista osioista vastaa koulun johtaja/rehtori.

1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat
Perusopetuksen opetussuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat seikat sen mukaan kuin opetuksen
järjestäminen edellyttää:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arvot ja toiminta-ajatus
yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet
kieliohjelma
noudatettava paikallinen tuntijako
toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset
opetuksen mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen opetus
opetuksen mahdollinen eheyttäminen
aihekokonaisuuksien toteuttaminen
opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa tai opintokokonaisuuksittain
vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa
valinnaisaineiden opetus
tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle
yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tukimuodot luvuissa 4 ja 5 täsmennettyjen ohjeiden mukaisesti
eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus
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•
•
•
•
•

oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin
opinnoissa etenemisen periaatteet
todistukset
tietostrategia
toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen.

1.3 Opetussuunnitelman kehittämis- ja arviointityö
Opetussuunnitelman toteutumisen arviointi voidaan eritellä kuntakohtaiseen, koulukohtaiseen sekä
oppilaskohtaiseen opetussuunnitelman arviointiin. Arviointi voi olla sekä itsearviointia että ulkopuolista
arviointia. Itsearviointi painottuu työyhteisön ja opettajan oman itsearvioinnin tasolle. Oppilaan osalta
itsearviointi ja itsearviointiin liittyvien taitojen kehittäminen on tärkeä pedagogisen kehittämisen kohde.
Itsearvioinnin tulee olla oppilaan ikäkauden ja kehitystason mukaista ja tähdätä taitojen asteittaiseen
kehittymiseen.
Opetussuunnitelman arviointi perustuu dokumentoituun materiaaliin, ennen muuta kuntakohtaiseen
opetuksen strategiaan, opetussuunnitelmaan sekä koulukohtaiseen työsuunnitelmaan. Arvioinnin kohteena
ovat sekä käytetyt toimintamenetelmät ja opetuksen sisällöt että oppilaan kehitys ja saavutukset suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin. Kullakin yksiköllä voi olla omiin erityispiirteisiin tai painotuksiinsa liittyviä tavoitteita,
joiden toteutumista on myös arvioitava. Arviointikohteet voivat myös vaihtua vuosittain. Kukin koulu osallistuu
koulutuslautakunnan laatimien arviointikohteiden mukaiseen arviointiin. Tarkempi arvioinnin ohjeistus
sisältyy kuntakohtaiseen arviointisuunnitelmaan. Kuntakohtainen opetussuunnitelma tarkistetaan vuosittain.
Koulukohtainen työsuunnitelma päivitetään vuosittain, jolloin se toimii tärkeänä koulun kehittämisen
välineenä.
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2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat
Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja
ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia
määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien
sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus.Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä
yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.
Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen,
pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset ja
paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja
kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös
eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuriidentiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa
maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä.
Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on
toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa
yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.
Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon
kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatkoopintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös
tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on
myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.
Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on
siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta
yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida
asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.

2.1 Perusopetuksen järjestäminen
Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se
edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa ja
opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalla on lain mukaan oikeus
työpäivinä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja
koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen
osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut.
Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Suomi on myös sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, ohjelmiin ja
julistuksiin, jotka edellyttävät opetuksen järjestämistä siten, että lasten ja nuorten oppiminen voidaan turvata
yhteisessä koulussa.
Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta
koulupäivästä. Koulutyö järjestetään siten, että oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on
mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kouluyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä
ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti.
Koulupäivän tulee rakenteellaan, sisällöillään ja toimintatavoillaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen
työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja
mielekkyyden kokemuksiin.
Perusopetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Erityistä
huomiota kiinnitetään oppilaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn sekä
toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja
yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.
Oppilasta tukeva yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja
asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Koulu tekee yhteistyötä esiopetuksen ja muun
varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, muiden perusopetusta antavien koulujen, jatko-opintoja
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tarjoavien oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lasten kasvua ja kehitystä tukevien
toimijoiden kanssa.

2.2 Arvot ja toiminta-ajatus
Kaikkea julkisen sektorin toimintaa ohjaavat yhteiset arvot. Arvot määritellään sekä koulutuksen järjestäjän
että koko organisaation käymän sisäisen arvokeskustelun kautta. Liedon kunnan koulutusta ohjaavat arvot
ovat
•
•
•
•
•

turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
kestävä kehitys
yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja yhteistyö
asiakas-/asukaslähtöisyys ja – tyytyväisyys
toiminnan laadukkuus.

Liedon koulutuksen toiminta- ajatuksena on ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstönsä avulla
turvallisessa ja tarkoituksenmukaisessa ympäristössä kasvattaa ja kouluttaa oppijoista
•
•
•
•

elinikäiseen opiskeluun ja oppimiseen myönteisesti asennoituvia
terveitä ja tietoisia valintoja tekeviä
oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja suvaitsevaisuutta arvostavia
taitavia ja osaavia yksilöitä ja tietoyhteiskunnan kansalaisia.
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2.3 Painopisteet
Koulutuksen strategiset painopisteet Liedossa ovat:
PAINOPISTE

1. Opetus

TOIMINTA
 Perusopetuksen oppilaskohtaista opetustuntimäärää lisätään vuosittain
resurssien mukaan.
 Panostetaan
perustaitojen
vahvistamiseen,
terveyden
ja
tietoyhteiskuntataitojen
kehittämiseen
sekä
opiskelumotivaation
parantamiseen.
 Opetusmenetelmiä monipuolistetaan.


2. Kasvatus





3. Turvallisuus





4. Yhteistyö




5. Tietoyhteiskuntataidot






6. Syrjäytymisen ehkäisy
/ ennakoiva toiminta






7. Elinikäinen oppiminen





Kasvatustoiminnassa korostetaan suvaitsevaisuutta,
rehellisyyttä, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.
Kasvatusyhteistyötä kehitetään ja sovitaan yhteistyössä
koulun ja vanhempien tehtävänjako.
Oppilaitosten fyysistä turvallisuutta parannetaan.
Pyritään vaikuttamaan koulumatkojen
liikenneturvallisuuteen sekä lasten että aikuisten
liikennekäyttäytymiseen.
Lisätään aikuisuuden määrää/läsnäoloa oppilaitoksissa.
Koulukohtaiset koulukiusaamisen ehkäisyyn tähtäävät
ohjelmat ovat käytössä.
Sekä taloudellisia, toiminnallisia että
henkilöstöresursseja hyödynnetään optimaalisesti
paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä.
Paikallista ja alueellista koulutustarjontaa lisätään
yhteiskunnan ja yksilön tarpeita vastaavasti (tarjonta
vastaa kysyntää).
Opettajien täydennyskoulutuksen kautta lisätään
tietotekniikan hyötykäyttöä opetuksessa.
Monimuoto- ja verkkokursseja toteutetaan omana
hankkeena, yhteistyössä muiden koulutuksen
järjestäjien, elinkeinoelämän ja Opetushallituksen
kanssa. Tukipalveluja kehitetään tarpeita vastaaviksi.
Erityisopetuksen järjestämisessä huomioidaan
ensisijaisesti opiskelijan tarpeet.
Oppilaiden integraatiota tuetaan ja oppilaitoksille
mahdollistetaan inkluusion toteuttaminen.
Oppilaiden oikeuksista riittäviin avustajapalveluihin
huolehditaan.
Yhteistyötä vanhempien kanssa kehitetään ja lisätään.
Maahanmuuttajien sopeutumista tuetaan.
Oppilaitokset toteuttavat päihdekasvatusohjelmaansa ja
tekevät yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa
Aikuisille tarjotaan kysynnän mukaan sekä ammatillista,
yleissivistävää että vapaan sivistystyön piiriin kuuluvaa
monipuolista ja monimuotoista koulutusta.
Koulutustarjonta ulottuu kaikenikäisille.
Oppimisen perustaitoja lisätään.
Monimuoto-opiskelun taitoja kehitetään kaikilla tasoilla.
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2.4 Tuntijako
Liedon kunnan perusopetuksen tuntijako:
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2.5 Oppimisympäristö
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sekä fyysistä että psyykkistä oppimiseen liittyvää kokonaisuutta. Fyysisellä
oppimisympäristöllä tarkoitetaan lähiympäristöä, rakennettua ympäristöä, koulun tiloja ja laitteita sekä
opetusvälineitä. Psyykkinen oppimisympäristö tarkoittaa oppimiseen liittyviä tiedollisia ja sosiaalisia
rakenteita, joista keskeisenä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden välillä sekä vuorovaikutus oppilaiden
kesken.
Lähtökohtana onnistuneen oppimisympäristön luomiselle edellisten rakenteiden lisäksi on pidettävä koululla
vallitsevaa ilmapiiriä. Positiivinen, virikkeellinen ja avoin oppimiseen kannustava ilmapiiri täydentää erillisistä
rakenteista ehjän kokonaisuuden.Opettajan tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta hyviin
oppimistuloksiin käyttämällä erilaisia opetus-, työskentely- ja arviointimenetelmiä. Opettaja asettaa oppilaalle
rajoja ja kohdistaa odotuksia. Opettaja ja oppilaat voivat omalla toiminnallaan edistää koulun turvallista ja
terveellistä toimintaa.
Oppimateriaalien, työvälineiden ja kirjastopalveluiden joustava käyttö yhdessä nykyaikaisten
tietotekniikkapalvelujen kanssa edistää oppilaan itsenäistä ja aktiivista oppimista. Oppilaalle tarjotaan
mahdollisuuksia leikkiin ja liikuntaan sisällä ja ulkona.
Tarkemmat kuvaukset koulujen toimintakulttuurista, oppimisympäristöstä ja käytettävistä työtavoista kirjataan
tarvittaessa opetussuunnitelman koulukohtaisiin lisäyksiin.

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

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

Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän
tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Huomiota kiinnitetään eri oppilaille ominaisiin oppimistapoihin ja työskentelyn
rytmiin, erilaisiin valmiuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä itsetuntoon ja motivaatioon kytkeytyviin
emotionaalisiin tarpeisiin. Tyttöjen ja poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan
huomioon. Eriyttämisellä vaikutetaan oppimismotivaation. Opetusta eriyttämällä oppilaille voidaan tuottaa
sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien
vahvuuksien mukaisesti. Tällöin on tärkeää hyödyntää samassa opetusryhmässä olevien oppilaiden erilaista
osaamista ja harrastuneisuutta.
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Eriyttäminen edellyttää opettajalta kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista, opetusryhmän toiminnan ja
ilmapiirin sekä oppilaiden kehittymisen seurantaa ja oppimisen arviointia. Opettajien keskinäinen yhteistyö
sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa tukee eriyttämistä.
Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät opiskelun laajuuden, syvyyden ja etenemisnopeuden
vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin
ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan.
Oppimisympäristöä ja työtapoja voidaan muokata esimerkiksi luomalla tilaisuuksia oppilaiden
osallistumiseen, tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia, säätelemällä tilankäyttöä, ryhmittelemällä oppilaita
joustavasti ja hyödyntämällä koulun ulkopuolella tapahtuvia oppimistilanteita. Oppilasta ohjataan oppimaan
itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet
kytkemällä opittavat tiedot ja taidot oppilaille merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Oppilaat
voivat tarvita erilaisia mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä näyttämiseen ja hyötyvät aina
yksilöllisestä palautteesta.
Kun opetusta toteutetaan yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa, oppilaiden ikä ja kehitysvaihe
sekä eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus tulee ottaa huomioon.

2.7 Kieliohjelma
Kielten opetusta Liedossa annetaan koulutuslautakunnan hyväksymän perusopetuksen tuntijaon mukaan
seuraavasti 1.8.2009 alkaen:
Kielten opetusta annetaan koulutuslautakunnan hyväksymän perusopetuksen tuntijaon mukaan seuraavasti:
A1- yhteisen kielen opiskelu aloitetaan vuosiluokalta 3.Liedon kunnassa A-kielenä opiskellaan ensisijaisesti
englantia. A-kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa luokka-asteilla 3 - 7 ja 3 tuntia viikossa luokka-asteilla 8 - 9.
B1- yhteistä toista kotimaista kieltä (ruotsi) opiskellaan 2 tuntia viikossa luokka-asteilla 7-9.
Vapaaehtoista A2-kieltä on mahdollisuus opiskella vuosiluokalla 4-6 yhteensä 2 tuntia viikossa lähi- tai
etäopiskeluna ryhmän muodostuksesta riippuen. Valinnaista B2-kieltä voi opiskella vuosiluokilla 8 -9
yhteensä 2 tuntia viikossa. Vapaaehtoisen kielen opetuksen johdosta voidaan oppilaan viikkotuntimäärää
korottaa enintään kahdella tunnilla viikossa.
Liedon kunnassa A2-kielenä tarjotaan ruotsin, saksan, ranskan ja venäjän kielten opiskelua. A2-kieli valinta
on sitova ja opiskeluun sitoudutaan vsl. 4-9 ajaksi. Keskeyttämisen perusteena tulee olla heikko
opintomenestys tai muu hyvin painava syy (rehtorin päätös). A2-kielten opiskelu voidaan toteuttaa
lähiopetuksena (min.14opp ryhmä) tai etäopetuksen kokonaisuutena (10-13 opp. ryhmä). Vuosittain uusien
ryhmien muodostus harkitaan oppilaiden valintojen ja opetustoimen resurssointiin perustuen.
B2-kieli on 8. vuosiluokalta alkava valinnainen vieras kieli. B2-kieliä voi valita useitakin, kutakin vähintään 4
kurssia. B2-kieliä ovat Liedon kunnassa ranska, saksa. italia ja venäjä. Mikäli alkavan B2-kielen valinneiden
ryhmän koko jää alle koulun vähimmäisryhmäkoon, ei valintaa toteuteta. Vähimmäisryhmäkoko harkitaan
koulukohtaisesti.
B1-kieli on 7. vuosiluokalla alkava yhteinen toinen kotimainen kieli (ruotsi). Jos oppilas ei ole valinnut Akieleksi toista kotimaista kieltä, hänen on opiskeltava sitä B1-kielenä. Mikäli oppilas on kuitenkin aloittanut
aikaisemmin sekä toisen kotimaisen että englannin kielen opiskelun, hän voi jatkaa niitä molempia A-kielinä
myös 7 - 9. vuosiluokilla, jolloin hänellä ei ole B1-kieltä.
Lisäksi voidaan tarjota myös muita vieraita kieliä. Koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan voi sisältyä myös
valinnaisia kieliopintoja, jotka edistävät A-kielten tai B1-kielen opintoja tai jotka eivät välttämättä yllä B2tasolle asti.
Perusopetuksen lisäopetuksessa jatketaan ja tuetaan aloitettujen kielten opiskelua.
Perusopetuksessa aloitettuja A2- ja B2-kieliä tarjotaan myös Liedon lukiossa ja, mikäli opiskelijaryhmä jää
pieneksi, pyritään toteuttamaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.
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2.8 Oppimiskäsitys
Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään
yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen
osallisuus. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan
ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja
uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä.
Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien
tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat
kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja
työskentelytavoista. Yksilöllistä oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen.
Oppiminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä
ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisympäristön
monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää
kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan.

3. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä tukimuodot
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja
oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja
oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea
suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä
vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.
Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä
oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja
oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Oppilaita kannustetaan
aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää
ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen
tunnistamiseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että kouluun ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät.
Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua käytännössä, mm.
määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut ja työnjako. Tuen tarpeen
varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän
varhain. Tämä ehkäisee ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia.
Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää oppilaalle tehtyjen terveystarkastusten ja mahdollisten muiden
arviointien tuloksia. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja
kehityksen turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen
tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea
annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.
Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista ja niiden huomioon
ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö
tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Tarvittaessa tuki
suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa
tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle
omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä
toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä
päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta
toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen.
Oppilas saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä tai vaikeassa
elämäntilanteessa. Opetusta voidaan järjestää tällöin mm. sairaalaopetuksena ja koulukodeissa. Sairaalan
sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin
se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Koulukotiin sijoitetun oppilaan
opetuksesta vastaa koulukodissa toimiva koulu, jos koulukodilla on opetuksen järjestämislupa. Oppilaan
kotikunnalla on velvollisuus kotikuntakorvauksen maksamiseen sairaalakoulussa ja koulukotiopetuksessa
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olevista lapsista ja nuorista. Muiden kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa oppilaan
asuinkunta. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen osalta oppilaan kotikunnalle on säädetty velvollisuus
maksaa kotikuntakorvaus.
Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta myös toisen
kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on opetuksen
järjestämislupa, tai valtion koulun.
Jos oppilas opiskelee sellaisessa yksityisen opetuksen järjestäjän opetuksessa tai valtion koulussa, jossa ei
anneta erityistä tukea, opetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa erityistä tukea tarvitsevasta oppilaastaan
oppilaan asuinkunnalle. Oppilaan asuinkunta päättää erityisen tuen antamisesta ja osoittaa oppilaan
sellaiseen kouluun tai muuhun soveltuvaan paikkaan, jossa erityistä tukea annetaan.
Näissäkin tapauksissa oppilaalla on oikeus kaikkeen perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden
mukaiseen tukeen. Opetusta antava taho arvioi tuen tarpeen ja päättää tuesta edellä mainittujen normien
mukaan.
Lapsen kannalta on tärkeää aloittaa normaalia kehitystä ja oppimista tukevat toimenpiteet
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Liedossa tarjotaan erityistä tukea jo
varhaiskasvatuksessa. Lapsille, joiden kypsyys ei vielä vastaa koulun vaatimuksia tai joilla on
erityisiä ja pysyviä oppimisongelmia, tarjotaan koulunaloituksen lykkäämistä (=starttiluokka),
pienryhmäopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta heti koulun aloitusvaiheessa. Tavoitteena
on onnistunut koulunaloitus.
Liedossa perusopetuksessa yleisen, erityisen ja tehostetun tuen palvelut on järjestetty
lähikouluperiaatteen
toimintamallin
mukaan,
lisäksi
kunnassa
on
keskitettyä
erityisluokkaopetusta. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten
tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan. Oppilaalla on mahdollisuus saada
erityisopetusta kaikissa Liedon perusopetuksen kouluissa. Jokaisessa koulussa toimii laajaalainen erityisopettaja. Oppilas voi saada erityistä tukea yleisopetuksen luokassa,
pienryhmässä tai erityiskoulussa joko omassa kunnassa tai ostopalveluna muusta kunnasta.
Tehostetun ja erityisen tuen opetusjärjestelyistä sovitaan yleensä oman koulun
oppilashuoltoryhmässä. Tapulikujan koulu toimii kunnassa erityisopetuksen osaamis- ja
resurssikeskuksena. Koulun alaluokat sijaitsevat lukuvuodeksi 2012–2013 valmistuvissa
uusissa tiloissa samassa pihapiirissä yleisopetusta antavan Kirkonkulman koulun kanssa.
Starttiluokka sijaitsee Kirkonkulman koululla. Liedon sivistyspalveluissa toimii
moniammatillinen erityisopetuksen kehittämistiimi, joka omalta osaltaan ohjaa ja kehittää
kolmiportaisen tuen mallia ja käytänteitä.

3.1 Yleinen tuki
Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina
työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä tulee ottaa huomioon kaikkien oppilaiden edellytykset ja
tarpeet. Koulun toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin, että yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista
voidaan hyödyntää ja oppilaiden erilaisuus voidaan kohdata mahdollisimman hyvin. Välittäminen, huolenpito
ja myönteinen ilmapiiri kouluyhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista.
Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden
huomioonottamisesta opetuksessa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri
asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää toimimaan
niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. Opettaja ohjaa oppilaita tunnistamaan omat
voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja kehityshaasteensa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta,
tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelu motivaatiota sekä
oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.
Opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeiden arviointi ja
tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan
opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan
kanssa.
Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien
yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Yhdysluokkaopetuksessa näiden järjestelyjen
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merkitys korostuu. Koulu käyttää erityisesti tukiopetusta, sen lisäksi voidaan käyttää myös
oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai avustajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän
tai yksittäisten oppilaiden tue tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä.
Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös koulun kerhotoiminnan ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan avulla, mikäli opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa. Suunnittelemalla ne osaksi oppilaan
päivää voidaan lisätä myös turvallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Tukiopetus
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista
tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on
havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä
vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen
kannalta on tarpeen. Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla.
Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus siihen
osallistua. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana,
joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Sitä voidaan antaa samanaikaisopetuksena
oppilaan tavallisessa opetusryhmässä, pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. Myös erilaisia joustavia
ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa oppituntien aikana. Tukiopetus on eriyttämisen
muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen
järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia
tapoja lähestyä opittavaa asiaa.
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä
järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen
toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille.
Tukiopetus yleisen tuen aikana
Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista tuen tarpeen
ilmenemistä. Tuen tarve voi johtua poissaoloista tai tilapäisistä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä
vaikeuksista.
Tukiopetus tehostetun tuen aikana
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan yleisen tuen aikana annetun
tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään
oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen.
Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin.
Tukiopetus erityisen tuen aikana
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana annetun
tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Erityisen tuen alkaessa oppilaan
tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin. Tukiopetuksella voidaan edelleen
vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin.
Koulu vastaa siitä, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus tarvittaessa saada tukiopetusta.
Koulu vastaa myös tukiopetuksesta tiedottamisesta oppilaille ja huoltajille. Tukiopetus on yksi
osa koululla annettavaa yleistä tukea, mutta tukiopetusta annetaan tarvittaessa myös osana
tehostettua ja erityistä tukea. Yleisopetuksessa tukiopetus on yleensä ensimmäinen keino
puuttua mahdollisiin oppimisvaikeuksiin. Koulu vastaa siitä, että mikäli tukiopetus yksin ei riitä
tuen keinoksi, oppilasta tuetaan myös muilla keinoilla ja tarvittaessa otetaan käyttöön
oppimissuunnitelma.

Osa-aikainen erityisopetus
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista
erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan
oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista
erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä
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vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa
taidoissa tai koulunkäynnissä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että osa-aikaista erityisopetusta varten
on tarvittavaa ja riittävää erityispedagogista osaamista.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai
yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun
opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien
yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla.
Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikainen
erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajan tuki
opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen
suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.
Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea
Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja. Oppilaan
oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä tulee arvioida ja oppilaan tulee saada tarvitessaan osa-aikaista
erityisopetusta.
Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana
Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Ennen
tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen aikana saaman
osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa.
Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema osa-aikainen
erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen.
Osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen aikana
Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana riippumatta siitä opiskeleeko hän
yleisopetuksen ryhmässä tai erityisryhmässä. Oppilaan aiemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen
riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen arvioidaan osana pedagogista selvitystä.
Oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin.
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään tai jolla on havaittu
oppimisen riskitekijöitä, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen
ohessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on ehkäistä oppimisvaikeuksia, parantaa
oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua.
Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa esim. oppilaalle, jolla on kielellisiä tai
matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa,
vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Opetuksen
järjestäjä vastaa siitä, että osa-aikaista erityisopetusta varten on käytettävissä tarvittava ja
riittävä erityispedagoginen osaaminen.
Osa-aikaista
erityisopetusta
annetaan
joustavin
järjestelyin
pienryhmässä,
samanaikaisopetuksena tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja
sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen
suunnittelu sekä oppilaan oppimisen arviointi tehdään opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista
erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla.
Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille.
Tiedottamisesta vastaa koulu. Osa-aikainen erityisopetus järjestetään yhteistyössä oppilaan
ja huoltajan kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään
tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

12

3.2 Tehostettu tuki
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita
tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn
oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.
Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja
pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja
koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista.
Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen
päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei
voida yksilöllistää. Sen sijaan osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien
opetusryhmien käytön sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Myös oppilashuollon
osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tuki tulee järjestää laadultaan ja
määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. On tärkeää huolehtia oppilaan
mahdollisuuksista saada onnistumisenkokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea oppilaan
myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä.
Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli
oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen
tarvetta.
Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa kuvataan
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla
tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa,
ja etenkin silloin, kun kyse on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä
ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Yhteistyö oppilaan ja
huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja
onnistuneen toteuttamisen kannalta. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä
voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin
yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti
oppilashuoltoryhmässä
tai
muulla
tavalla
järjestettävässä
moniammatillisessa
oppilashuoltotyössä siten kuin yksittäisen oppilaan asian käsittelystä säädetään. Tämän
käsittelyn jälkeen oppilaalle annettava tehostettu tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan
oppimissuunnitelmaan.

Oppimissuunnitelma
Tehostetun tuen piirissä olevalle oppilaalle on laadittava oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma on
suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Suunnitelmassa kuvataan oppilaan oppimisen ja
koulunkäynnin edistymistä, opetusjärjestelyjä ja tukitoimia, joita oppilas tarvitsee. Sitä voidaan tarvittaessa
käyttää yleisopetuksessa ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen piirissä. Oppimissuunnitelman tarkoituksena
on, että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa
enemmän tavoitteellisuutta. Lisäksi oppimissuunnitelman avulla annetaan huoltajalle tietoa, jotta hän voisi
entistä paremmin tukea oppilasta tämän opiskelussa. Oppimissuunnitelmalla voidaan myös eriyttää
opetusta sekä auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä
opinnoissaan. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää myös pohjana oppilaan edistymisen arvioinnissa.
Oppimissuunnitelman laadinnasta vastaa luokanopettaja/luokanvalvoja.
Oppimissuunnitelma voidaan laatia oppilaalle, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Osa-aikaista erityisopetusta
saaville oppilaille sekä maahanmuuttajaoppilaille laaditaan oppimissuunnitelma tarvittaessa. Erityisen tuen
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piiriin siirtyneille oppilaille on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(HOJKS), joka korvaa oppimissuunnitelman.
Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää osana yleistä tukea selventämään yleisen tuen
järjestämistä, esimerkiksi opetuksen eriyttämistä, opettajien yhteistyötä, opetusryhmien
joustavaa muuntelua, tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppimissuunnitelmaa tulee
käyttää tehostetun tuen aikana.
Liedossa oppimissuunnitelma laaditaan tämän opetussuunnitelman liitteenä olevan
prosessikaavion mukaan kaikille tehostettua tukea saaville oppilaille. Oppilaan luokanopettaja
tai luokanvalvoja aloittaa pedagogisen arvion laatimisen. Oppiaineen opetuksesta vastaava
opettaja/opettajat laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa, ja etenkin silloin, kun
kyse on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion
laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita esim. erityisopettaja, koulupsykologi,
terveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaaja.
Luokanopettaja tai luokanvalvoja vastaa oppimissuunnitelman laatimisen aloittamisesta
viipymättä tarpeen ilmennyttyä. Opetuksesta vastaava opettaja tekee yhteistyötä
erityisopettajan, oppilashuoltohenkilöstön ja tarvittaessa muiden opettajien kanssa.
Oppimissuunnitelma laaditaan oppilaan ja huoltajan kanssa yhteistyössä, pedagogista arviota
hyödyntäen. Oppimissuunnitelman laatiminen, tarkastelu ja päivittäminen sähköisesti Wilman
kautta mahdollistaa ajantasaisen ja helpon tiedottamisen kaikille asianosaisille.
Oppimissuunnitelma päivitetään tuen tarpeen muuttuessa. Oppilas osallistuu ikätasonsa
edellytysten mukaisesti oppimissuunnitelmansa laatimiseen. Oppimissuunnitelman laatimisen
yhteydessä kirjataan vastuualueita myös oppilaan itsensä tai huoltajien toteutettavaksi.

3.3 Erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen
ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta
erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki
tukimuodot.
Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi
suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa
ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta
opiskelustaan.
Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin
toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tehdään hallintolain
mukaisesti. Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat päätetään erityistä
tukea koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen
opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa
oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuenpäätöstä.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen
aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen
tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä
viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos
erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua
oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.
Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän
huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys.
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Pedagogisen selvityksen laatimista varten opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä
hankkii
• oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
• moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä, tehdyn
selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.
Selvitysten perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Näiden kahden
selvityksen ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi
selvitykseksi. Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan
•
•
•
•
•

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

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää selvitystä tehtäessä. Huoltajaa on informoitava siitä,
että selvitystä ollaan tekemässä, jotta hän voi asiantuntemuksellaan auttaa sen laatimisessa. Jatkuva ja
säännöllinen yhteydenpito huoltajaan on tärkeää myös siksi, että erityisen tuen suunnittelu ja
toteuttaminen onnistuu parhaiten yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.
Luokanopettaja/luokanvalvoja vastaa siitä, että pedagoginen selvitys oppilaalle tehdään. Vastaaminen
tarkoittaa sitä, että luokanopettaja/luokanvalvoja hoitaa tarvittavan yhteydenpidon huoltajiin ja informoi
heitä siitä, että selvitys tehdään ja sopii siitä, miten huoltajien asiantuntemus selvityksen laadinnassa
otetaan huomioon sekä sitä, että hän tekee oman osansa pedagogisesta selvityksestä.
Luokanopettaja/luokanvalvoja vastaa, että rehtoria informoidaan siitä, että moniammatillinen ryhmä
ehdottaa oppilaalle erityistä tukea.
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja vastaa siitä, että oppilaan opettajien laatimat selvityksen kootaan
yhteen. Yksittäisen oppilaan asioita hoitava oppilashuoltoryhmä käsittelee selvityksen. Tämän
perusteella ryhmä päättää aloitetaanko erityinen tuki ja millaista tukea oppilaalle järjestetään. Yksittäisen
oppilaan asioita hoitava oppilashuoltoryhmä informoi rehtoria erityisen tuen ratkaisuista.
Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetus- ja ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avustajiin ja muihin
tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, opiskelumenetelmiin sekä materiaaleihin ja
välineisiin liittyviä tekijöitä. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee
tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava
sosiaalinen selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua
pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä
voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa lain edellyttämissä vaiheissa sekä aina oppilaan tuen tarpeen
muuttuessa. Tarkistamista varten päivitetään pedagogista selvitystä. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan,
jatketaan erityistä tukea. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen
lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea.
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan
annettavasta tuesta. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on
tukea oppilaan oppimista. Sellaisen oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus ja muu tuki
annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.
Erityistä tukea tarvitseva oppilas voidaan sijoittaa yleisopetuksen ryhmään. Pidennetyn oppivelvollisuuden
omaavan oppilaan luokka koko saa olla enintään 20 oppilasta.
Pedagogisen
selvityksen
laatimisesta
vastaa
oppilaan
opetuksesta
vastaava
opettaja/opettajat. Hän tekee selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä. Pedagoginen
selvitys tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Oppilashuoltoryhmä on käsitellyt asiaa.
Tarvittaessa selvitystä täydennetään psykologisella tai lääketieteellisellä lausunnolla tai
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sosiaalisella selvityksellä. Ne ovat erillisiä liitteitä erityisen tuen päätökseen. Oppilaan
oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat päätetään erityistä tukea
koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen päätöksessä määrätään
•
•
•

oppilaan opetuksen järjestämispaikka ja pääsääntöinen opetusryhmä
oppilaan mahdollisesti tarvitsemat tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä
oppilaan tarvitsemat muut mahdolliset palvelut sekä tarvittaessa
opetuksen poikkeava järjestäminen.

oppilaan

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä yhdessä, useammassa tai kaikissa aineissa. Pidennetyn
oppivelvollisuuden, erityisen tuen piiriin siirtymisen, tuen jatkamispäätöksen 2. ja 6. luokan
jälkeen ja erityisen tuen purkamispäätöksen tekee opetuspäällikkö. Pedagoginen selvitys on
päätöksen perusteena.
Erityisopetus järjestetään ensisijaisesti yleisopetuksen ryhmässä tarjoamalla oppilaalle
erityistä tukea eri muodoissa oppilaan omassa lähikoulussa. Tarvittaessa oppilas siirtyy
saamaan opetusta erityisopetuksen pienryhmään. Erityisopetuksen opetusjärjestelyjä
suunnitellaan
yhteistyössä
sivistyspalvelujen
hallinnon,
oppilashuoltohenkilöstön,
oppilashuoltoryhmien sekä opetushenkilöstön kesken. Koulut vastaavat siitä, että
koulukohtaiset yhteistyömuodot, työnjako ja huoltajille sekä oppilaille suunnatut
tiedottamiskäytänteet ovat toimivat ja ajanmukaiset.

Mikäli huoltaja(t) ei anna suostumusta, erityisen tuen ottamista tai siirtämistä koskevan
päätöksen tekee koulutuslautakunta.
Jokaiselle erityisen tuen piiriin siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Mikäli erityisen tuen piiriin siirretyn oppilaan
opiskelu yleisopetukseen integroituna ei ole tarkoituksenmukaista, järjestetään hänen
opetuksensa erityisopetuksen pienryhmässä.
Erityiskoulu ja koulut, joissa on erityisluokkia, päättävät sovellettavasta tuntijaosta kunnallisen tuntijaon
pohjalta. Erityisluokkaopetuksen kunnalliset tavoitteet johdetaan luokka ja oppilaskohtaisina (HOJKS) tähän
opetussuunnitelmaan hyväksytyistä tavoitteista. Erityisluokkaopetuksessa korostetaan yleisopetuksen
periaatetta oppilaiden taipumusten ja erilaisuuden huomioimisesta. Malli ja prosessikuvaus kolmiportaisen
tuen järjestämisestä on liitteenä.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) on erityisen tuen päätöksen
suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja
opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan
erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä
koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen mukaan kuin erityistä tukea koskevassa päätöksessä
määrätään. Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa
opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.
Liedon HOJKS -lomake on päivitetty vastaamaan uudistuneita perusopetuksen
opetussuunnitelman vaatimuksia. HOJKS –lomake laaditaan ja sitä päivitetään Wilma –
palvelun kautta, jolloin kaikki tieto on keskitetysti ja tietoturvallisesti Primuskouluhallintojärjestelmässä. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja
huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan
moniammatillisena yhteistyönä.
HOJKS:in laatimisesta vastaa opettaja, joka on päävastuussa opetuksesta. HOJKS
laaditaan, kun erityinen tuki aloitetaan ja se tarkistetaan opetussuunnitelman perusteissa
määrätyllä tavalla. HOJKS laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Se
pohjautuu oppilaan opettajilta ja oppilashuoltohenkilöstöltä etukäteen hankittuihin oppilaan
koulunkäyntiä ja oppimista koskeviin tietoihin eli pedagogiseen selvitykseen. HOJKS:sta
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tiedotetaan kaikille oppilaan opettajille, joiden opettamia oppiainesisältöjä suunnitelma
koskee taikka joiden oppitunneilla tuen tarve muulla tavalla ilmenee. He osallistuvat myös
HOJKS:n seurantaan. HOJKS on määräaikainen. Se tarkistetaan opetussuunnitelman
perusteissa määrätyllä tavalla.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen
Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin oppimääriin.
Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla siten, että yleisen
oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Esimerkiksi eriyttämisen
avulla oppilaan opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin. Mikäli edes ydinsisältöihin
liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai
useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute
tai esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän
yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla. Oppilaalle ja huoltajalle
tulee selvittää yksilöllistettyjenoppimäärien mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin.
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason
määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän
haasteellisia.
Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Oppimäärää ei voida yksilöllistää
ilman erityisen tuen päätöstä. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää
arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Jos pedagogisessa selvityksessä todetaan, että oppilaan ei
tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita
hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään. Kunkin oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko
oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos
yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi
pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös.
Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppimäärä on yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppilaan
edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaan HOJKSissa. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava
opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt. Yksilöllistetyn
oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteenyleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein
myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla. Oppilaan opiskelua voidaan tukea lisäksi
sopivilla opiskelumateriaaleilla, -välineillä ja -menetelmillä sekä pedagogisilla järjestelyillä.
Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen
numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa.
Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet
yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän
suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt. Vapauttamisesta
tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti
vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.
Jos oppilas ei saavuta oppiaineen ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita yleisestä ja tehostetusta
tuesta huolimatta, oppilaan oppimäärä voidaan yksilöllistää. Oppiaineen yksilöllistäminen
edellyttää erityisten tuen päätöstä. Tällöin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai
opettajat laativat HOJKS:n sisällöt yhteistyössä erityisopettajan kanssa ja tarvittaessa
ohjaus- ja tukipalveluja tarjoavan koulun kanssa. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan
oppilaan arviointi myös perusopetuksen päättöarvioinnissa voi yksilöllistettyjen oppimäärien
osalta olla sanallinen.

Pidennetty oppivelvollisuus
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole
mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä
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aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille
annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia
niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun muassa näkö- ja
kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään
viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös
pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle
tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta.
Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin
lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta
oikeus siihen voi toteutua.
Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Lapsen
huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan
vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen
kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen
perusteella.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti
seuraavilla tavoilla:
•
•
•

Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi
vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja
aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen.
Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää
kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen.
Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää
kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta
säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä
aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen alkaessa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
olevien oppilaiden opetus voidaan tarvittaessa järjestää siten, ettei yhteisenä aineena opeteta toista
kotimaista kieltä eikä vierasta kieltä, oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi ja jakaa osaalueisiin siten kuin paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään.
Jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös pidennetyn
oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin.
Liedossa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voi kestää 10 tai
11 vuotta. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa, jos vapaaehtoinen esiopetus aloitetaan
varhaiskasvatuksessa sinä vuonna, kun lapsi täyttää viisi vuotta, jolloin hän jatkaa toisen
vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa 6-vuotiaana ja tämän
jälkeen aloittaa perusopetuksen 7-vuotiaana. Pidennetty oppivelvollisuus tulee kyseeseen
myös silloin, jos lapsi aloittaa opiskelun sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta.
Ensimmäinen vuosi on tällöin oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvaa esiopetusta, jonka
jälkeen lapsi jatkaa perusopetuksessa. Mikäli lapsen perusopetuksen alkamista lykätään
alkamaan silloin, kun hän täyttää kahdeksan vuotta, osallistuu lapsi tällöin esiopetukseen
joko 7-vuotiaana yhden vuoden tai on esiopetuksessa kaksi vuotta (6-vuotiaana ja 7vuotiaana).
Lapselle annetaan moniammatillista tukea koko pidennetyn oppivelvollisuuden ajan.
Oppilaan HOJKS laadinnassa hyödynnetään aiemmin laadittuja asiakirjoja, esim. lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaa
ja
kuntoutussuunnitelmaa.
Päätöksen
pidennetystä
oppivelvollisuudesta tekee opetuspäällikkö. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen päätöksen
tekemistä. Yksityiskohtaiset opetusjärjestelyihin liittyvät käytänteet kuvataan HOJKS:ssa.
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Toiminta-alueittain opiskelu
Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain.
Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan
liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta
toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat
motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset
taidot.
Opetuksen järjestäminen perustuu kokonaisvaltaisten tavoitteiden määrittelyyn, oppilasryhmässä tapahtuvan
vuorovaikutuksen edistämiseen sekä toimivan ja motivoivan oppimisympäristön kehittämiseen. Opetuksen
suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja tavoitteena oppilaan koko potentiaalin käyttöön
saaminen. Koulupäivän eri toimintoja hyödynnetään oppimisessa. Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan
kunkin toiminta-alueen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti
siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä.
Toiminta-alueet voivat sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vahvuuksia
jossakin yksittäisessä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden sisältöjä voidaan
yhdistää. Toiminta-alueittain järjestettyyn opetukseen liittyy aina myös kuntouttavia ja hoitavia elementtejä.
Opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää oppilaan opettajien, muun henkilöstön ja eri
asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.
Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi annetaan aina
sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan
kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää kokonais- ja
hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdollisuuksia monipuolisesti harjoitella taitoja arjen eri
tilanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen,
tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita.
Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on kontaktin muodostuminen oppilaan kanssa ja sen
pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittelu. Tavoitteena on, että oppilas on
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itsekin muita ryhmän oppilaita ja
aikuisia. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyttää itselleen luonteenomaisia tapoja kommunikoida.
Oppilaalla tulee olla käytettävissään vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja. Kielen ja kommunikaation opetus
sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja
sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. Kommunikaatiotaitoja harjoitellaan eri
tilanteissa koulupäivän aikana.
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Opetuksen tulee
sisältää sosiaalisissa ympäristöissä toimimista sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua tukevia osaalueita. Oppilaan itsetuntemusta ja oppimismotivaatiota tuetaan luomalla edellytykset onnistumisen
kokemuksiin ja vahvistamalla myönteistä sosiaalisen oppimisen ilmapiiriä.
Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan
ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja
ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen tulee sisältää aistien stimulointia ja
harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen
oppimista edistäviä osa-alueita. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen
oppimiseen.
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön
toimintaan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Opetuksen tulee sisältää terveyttä ja
turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa
käsitteleviä osa alueita. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja
kommunikaation, sosiaalisten sekä kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja harjoittelulle. Ne puolestaan
vahvistavat päivittäisten taitojen hallintaa.
Vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille oppimistavoitteet suunnitellaan toiminta-alueittain
yksilöllisesti. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS. Opetuksen suunnittelussa ovat mukana
moniammatillinen työryhmä ja oppilaan huoltajat. Toiminta-alueet koostuvat pienemmistä

19

osa-alueista muodostaen laajempia kokonaisuuksia. Toiminta-alueittain järjestettävän
opetuksen käytänteet, tavoitteet ja opetusmenetelmät tarkennetaan HOJKS:n teon
yhteydessä.

3.4 Muut tukimuodot
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja
huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta,
ohjausta ja tukea. Oppilas elää samanaikaisesti kodin ja koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden
kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän
oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen
suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa.
Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön
jäsenenä. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja koko
kouluyhteisön hyvinvointia.
On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen,
suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Koulun on oltava yhteistyössä huoltajan
kanssa niin, että hän voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Kodin ja koulun
yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.
Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyö edellyttää
koulun henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan ja
oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien keskinäinen
kunnioitus. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä
perheen kieli- ja kulttuuritausta.
Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä
arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajan mahdollisuudesta
osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämiseen. Kodin ja koulun yhteistyössä seurataan oppilaan poissaoloja. Luvattomista poissaoloista tulee
ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Koulun tulee antaa huoltajille tietoa oppilashuollon toiminnasta sekä
kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytänteistä erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja
kriisitilanteissa.
Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle tulee antaa tietoa oppilasta
koskevien tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä
kysymyksistä. Huoltajan kanssa tulee käydä läpi esimerkiksi huoltajan yksilöidyn kirjallisen suostumuksen
merkitys oppilasta koskevan asian käsittelyssä sekä yhteistyön merkitys oppilaan kasvun, kehityksen ja
oppimisen tukemisessa.
Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä ja luodaan pohja
myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Erilaisia kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia
yhteistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai
muissa siirtymävaiheissa. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään parantamaan ja monipuolistamaan tiedon
kulkua ja yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä. Yhteistyö järjestetään siten, että oppilashuollon ja
moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan tukea.
Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajalle tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan
jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri
asiantuntijoiden kanssa.
Liedon oppilaitoksissa toimii aktiivisia vanhempainyhdistyksiä, jotka ovat osaltaan mukana
kodin ja koulun välisessä yhteistyössä ja tarjoavat huoltajille mahdollisuuden olla mukana
kehittämässä koulun toimintaa. Koulut tiedottavat omasta toiminnastaan koteihin. Wilma
toimii poissaoloseurantajärjestelmänä ja viestityskanavana kodin ja koulun välillä. Koulut
vastaavat siitä, että ne järjestävät säännöllisesti vanhempainiltoja ja vanhempainvartteja,
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joissa huoltajille kerrotaan ajankohtaisista asioista ja annetaan huoltajille
omia näkökantojaan esiin.

mahdollisuus tuoda

Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö
Liedon kunnassa päiväkodin esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä lähikoulun alkuopetuksen
kanssa. Näin muodostuvat nk. yhteistyöyksiköt. Niissä pyritään käymään yhteistä
arvokeskustelua, tapaamaan säännöllisesti, tekemään yhteissuunnittelua ja opettajavaihtoa.
Yhteistyölle luodaan edellytykset työajan puitteissa. Kunnan tasolla järjestetään yhteisiä
henkilöstön koulutuksia. Yhteistyöyksiköissä pyritään siihen, että lapsen oppimisen
edistymisen kannalta tarvittava tieto välittyy esiopetuksesta alkuopetukseen. Esikoululaiset
tutustuvat tulevaan kouluun ja opettajaan mahdollisuuksien mukaan. Esi- ja alkuopetuksen
opettajat keskustelevat esikoululaisen oppimisvalmiuksista kouluun siirtymisvaiheessa.
Keskustelun tukena on erillinen siirtotietokaavake. Yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden
perusopetusryhmien kanssa, esim. kummioppilastoiminnan muodossa.

Ohjauksen järjestäminen
Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea
oppilaan onnistumista perusopetuksen eri vaiheissa, vahvistaa opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä
kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen.
Opintojen edetessä työelämään tutustumisen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelemisen merkitys
kasvaa. Ohjauksella vahvistetaan myös yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa ryhmissä ja ottaa
vastuuta omasta ja yhteisestä työstä. Ohjauksen tehtävänä on osaltaan estää oppilaiden syrjäytymistä ja
edistää tasa-arvoa.
Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, esiopetuksen tuottamat valmiudet
huomioonottava ja toisen asteen opintoihin ohjaava jatkumo. Ohjauksesta huolehtivat opettajat ja
oppilaanohjaaja sekä muu henkilöstö, jotka toimivat yhteistyössä oppilaan koko perusopetuksen ajan ja eri
nivelvaiheissa.
Työelämään tutustumisen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueiden
edustajien vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset yhteistyöprojektit, eri alojen tiedotusmateriaalin
käyttö opetuksessa sekä työelämään tutustumisjaksot (TET) tai työpaikalla tapahtuva opiskelu. Eri
oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetukseen tulee sisällyttää ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat
tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.
Oppilaalla ja huoltajalla tulee olla mahdollisuus saada tietoa perusopetuksen työtavoista,
valinnanmahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle, opinnoille ja tulevaisuudelle. On
tärkeää, että huoltajalla on tarvittaessa mahdollisuus keskustella koulun edustajien kanssa oppilaan
opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä.
Ohjaus osana yleistä tukea
Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa edellä
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja siten ehkäistä ennalta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä.
Opettajan tehtävänä on myös oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen.
Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen.
Monipuolista palautetta käytetään suunnitelmallisesti oppilaiden kannustamiseen ja ohjaamiseen.
Ohjaus tehostetun tuen aikana
Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta tehostettuun tukeen. Ennen
tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen aikana saaman
ohjauksen riittävyys ja kohdentuminen oppilaan tarpeita vastaavasti. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään
oppimissuunnitelmaan kirjataan tarvittaessa myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet.
Huomiota kiinnitetään oppilaan opiskelutavoissa ja -taidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin
tuen tarpeisiin sekä taitoja vahvistaviin ja opiskelumotivaatiota lisääviin toimintatapoihin ja opiskelun
sisältöihin. Ohjauksella vahvistetaan tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamusta ja ymmärrystä opiskelun
merkityksestä omalle tulevaisuudelle.
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Ohjaus erityisen tuen aikana
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana annetun
ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet yksilölliseen ja ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen
jatkossa. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laadittavaan HOJKSiin kirjataan myös ohjaukseen
liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksen avulla jatketaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä
itseluottamuksen, opiskelumotivaation ja työelämätuntemuksen vahvistamista. Päättövaiheen ohjauksessa
on tärkeä tuoda esille oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja selvittää oppilaan tarvitseman tuen
jatkuminen. Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa
sekä hyödynnetään myös oppilashuollon palveluista vastaavan henkilöstön ja oppilasta mahdollisesti
avustavan muun henkilöstön asiantuntemusta.

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen
Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen
edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden
tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön
oppimisympäristö. Oppilas voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden
takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia
symbolijärjestelmiä puutteellisten kommunikaatiotaitojensa vuoksi. Kielellisen
vuorovaikutuksen
mahdollisuus ja tukeminen kaikkina koulupäivinä edistää oppilaan kehitystä, sosiaalista kasvua ja
osallisuutta kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että sekä toiset oppilaat että oppilaan kanssa toimivat aikuiset
tuntevat oppilaan tavan kommunikoida. Oppilaan omien kommunikaatiotaitojen kehittäminen mahdollistaa
tasavertaisen vuorovaikutuksen muiden kanssa. Kieli on oppimisen keskeinen väline ja kielen kehittyminen
vaikuttaa ajattelun ja tunteiden kehitykseen sekä oppilaan identiteetin muotoutumiseen.
Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä kommunikoinnin tuen eri oppimistilanteissa
hyödyntäen tarvittaessa eri asiantuntijoita. Lisäksi suunnitellaan muutkin tukitoimet, kuten oppilaan
sijoittuminen luokkatilassa, yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit ja oppilaan mahdollisesti tarvitsemat
apuvälineet. Tulkitsemisessa avustava henkilö voi tukea oppimistilanteissa yhtä tai useampaa oppilasta
samanaikaisesti. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.
Avustajan antaman tuen tulee edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen
itsetunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kykenee
ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään.
Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. Oppilaskohtainen
tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa sekä arvioida oppilaan ja koko
ryhmän oppimista ja työskentelyä. Avustaja tukee oppilasta oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä oppimista
tukevaan kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaisesti ja
osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun. Hän ohjaa oppilasta koulun päivittäisissä tilanteissa.
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaan tulkitsemis- ja
avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan oppilaan opettajien ja oppilashuollon henkilöstön
yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten
asiantuntijoiden lausuntoja.
Tulkitseminen ja avustaminen osana yleistä tukea
Oppilas saattaa tarvita tulkitsemis- tai avustajapalveluita ilman, että hänellä on tarvetta muuhun tukeen.
Etenkin avustajapalvelun tarve saattaa olla myös lyhytaikainen.
Oikea-aikainen ja riittävä tulkitsemisapu ja mahdollisuus puhetta tukeviin ja korvaaviin
kommunikaatiokeinoihin tukee oppilaan oppimista ja ehkäisee oppimisvaikeuksien syntymistä ja
vaikeutumista. Avustajan antama tuki parantaa yksittäisen oppilaan tai opetusryhmän oppimisen ja
koulunkäynnin edellytyksiä. Sen avulla voidaan joskus ehkäistä kokonaan tehostetun tai erityisen tuen tarve.
Tulkitseminen ja avustaminen tehostetun tuen aikana
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan tulkitsemis- ja
avustajapalvelujen tarve. Jos oppilas on saanut tulkitsemis- ja avustajapalveluja yleisen tuen aikana,
arvioidaan niiden riittävyys ja vaikutus. Tehostetun tuen alkaessa laadittavaan oppimissuunnitelmaan
kirjataan oppilaan tarvitsemat tulkitsemis- ja avustajapalvelut, niiden tavoitteet, järjestäminen ja seuranta.
Tulkitsemis- ja avustamispalveluiden tarve saattaa lisääntyä tai tuen muodot tarvitsevat uudelleen arviointia
tehostetun tuen aikana. Tarvittavat muutokset kirjataan oppimissuunnitelmaan.
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Tulkitseminen ja avustaminen erityisen tuen aikana
Oppilaan tehostetun tuen aikana saamien tulkitsemis- ja avustajapalveluiden riittävyys ja vaikutus sekä
tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarve jatkossa arvioidaan pedagogisessa selvityksessä. Erityisen tuen
päätöksessä päätetään oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluista. Oppilaalle laaditaan erityisen tuen
päätöksen jälkeen HOJKS, jossa kuvataan oppilaalle järjestettävät tukipalvelut sekä henkilöt, jotka
osallistuvat tukipalvelujen järjestämiseen, heidän vastuualueensa ja tukipalvelujen toteutumisen seuranta.
Tulkitsemisen ja avustamisen määrä ja laatu määritellään yksilöllisesti yhdessä muiden tukitoimien kanssa.
Erityisen tuen aikana oppilas tarvitsee usein yksilöllisesti kohdennettuja tukipalveluja.
Oppilaan tarvitsemat tulkitsemis- ja avustajapalvelut kuvataan oppimissuunnitelmassa,
erityisen tuen päätöksessä ja HOJKS:ssa. Koulunkäynninohjaajat toimivat Liedossa
kiinteässä yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. He edesauttavat toiminnallaan oppilaan
itsenäisempää ja omatoimisempaa työskentelyä koulussa. Työtehtävistä sovitaan rehtorin ja
opettajan kanssa, tehtävien sisältö ja määrä määräytyy oppilaiden tarpeiden pohjalta. Sekä
oppimissuunnitelmassa että erityisen tuen päätöksessä ja HOJKS:ssa kuvataan
säännöllisesti tukea tarvitsevien oppilaiden avustajapalvelut.
Koulunkäynninohjaajien määrää ja sijoittumista oppilaitoksiin koordinoi sivistyspalvelujen
hallinto.

3.5 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen
Oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto
sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä
lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville
viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuolto on sekä
yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista
ja tervettä kasvua ja kehitystä.
Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia tukevaa
oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä
oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Oppilashuollolla edistetään
myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä sekä puututaan tarvittaessa ongelmiin.
Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä
syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.
Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien
hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät
tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa.
Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien
ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää oppilaan mielenterveyden turvaamiseen. Ehkäisevä lastensuojelu ja terveyden edistämiseen
kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja tarpeenmukainen terveysneuvonta vahvistavat ongelmien
ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä. Kouluterveydenhuollon laajojen
terveystarkastusten suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan oppilashuollon moniammatillista yhteistyötä.
Oppilashuollon tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea
oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa.
Oppilashuollon
yhteistyössä
sovitaan
menettelytavoista
ehkäisevän
lastensuojelutyön
ja
kouluterveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä ja toimintaohjeissa tulee ottaa
huomioon oppilaan kasvun ja kehityksen mahdollinen vaarantuminen kasvuympäristössä olevien
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riskitekijöiden johdosta sekä lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutarpeen
selvittämiseksi.
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä
heidän osallisuutensa tukeminen. Työssä tulee turvata se, että oppilaan ja huoltajan näkemyksiä
kuunnellaan. Koulun oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista tulee antaa tietoa oppilaalle ja huoltajalle.
Huoltajalle tulee antaa tietoa siitä, miten oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja
valmistelu tapahtuu.
Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa yhteistyössä, esimerkiksi
oppilashuoltoryhmässä. Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä
hoitavien viranomaisten kanssa sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista, käytännön
toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista. Yhteistyön järjestämisessä otetaan
huomioon myös muiden viranomaisten kuten poliisin ja pelastustoimen tai muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Oppilashuoltotyötä suunniteltaessa sovitaan erikseen sekä yhteisölliseen terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen että yksittäisen oppilaan tukemiseen ja hänen asioidensa käsittelyyn liittyvät periaatteet ja
toimintatavat. Kouluyhteisön yleistä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa voidaan kehittää
moniammatillisessa yhteistyössä. Tällöin oppilashuollon yhteistyöhön voi osallistua eri toimijoita
salassapidon estämättä toisin kuin yksittäistä oppilasta koskevassa asiassa.

Koulukohtaista oppilashuoltoa koordinoi säännöllisesti kokoontuva oppilashuoltoryhmä.
Rehtori/apulaisrehtori/koulunjohtaja vastaa oppilashuoltoryhmän toiminnasta sekä koko
oppilashuollon toteutuksesta koulussa. Tarkempi kuvaus toiminnasta liitetään vuosittaiseen
työsuunnitelmaan.
Kouluhyvinvointiin liittyviä yleisiä asioita käsiteltäessä oppilashuoltoryhmään voidaan kutsua
koulupoliisi, sosiaalitoimen edustaja, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, huoltajien,
esimerkiksi vanhempainyhdistyksen edustaja, oppilaskunnan edustaja sekä muita
asiantuntijoita.
Yksittäisen oppilaan asioissa ryhmään kuuluvat koulun rehtori ja/tai apulaisrehtori/koulun
johtaja,
erityisopettaja,
kouluterveydenhoitaja,
koulupsykologi,
koulukuraattori,
oppilaanohjaaja ja tarpeen mukaan koululääkäri. Luokanvalvoja tai opettaja sekä oppilaan
kanssa työskentelevä koulunkäynninohjaaja voivat osallistua ryhmän kokoukseen oman
oppilaansa asiaa käsiteltäessä. Myös muu asiantuntijataho voi osallistua kokoukseen
huoltajan luvalla.
Oppilashuoltoryhmien ohella oppilashuoltoon kuuluvat seuraavat palvelut:
• ............................................................................................................................. Kouluterveyd
enhuollossa työskentelevät mm. kouluterveydenhoitajat, koululääkärit,
hammashuoltohenkilöstö ja puheterapeutit.
• ............................................................................................................................. Psykososiaal
isessa oppilashuoltotyössä toimivat koulupsykologit ja koulukuraattorit.
• ............................................................................................................................. Oppilaan
oppimisen, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi kouluissa on laaja-alaisia
erityisopettajia.
• ............................................................................................................................. Oppilashuoll
ossa voidaan tehdä yhteistyötä Liedon perheneuvolan, sosiaalitoimen, lastensuojelun ja
TYKSin kanssa.
• ............................................................................................................................. Kouluissa
voi olla myös koulunkäynninohjaajia.
• ............................................................................................................................. Liedon
kunnan kouluruokailu toimii noudattaen yleisiä ohjeita joukkoruokailulle (valtion
komiteamietintö 1998/7). Kouluruokailu painottaa aterian terveellisyyttä, monipuolisuutta,
taloudellisuutta ja kestävän kehityksen keskeisiä periaatteita.
• Liedossa tarjotaan iltapäivätoimintaa kaikille ensimmäisen luokan oppilaille. Myös toisen
luokan oppilaat voivat osallistua iltapäivätoimintaan. Erityisoppilaat ovat oikeutettuja
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iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Erityisen tuen tarve on huomioitava myös
iltapäiväkerhotoiminnassa.
• ............................................................................................................................. Koulumatkak
uljetukset ovat osa oppilashuoltoa. Liedossa koulukuljetuspäätöksen tekee sivistystoimen
talous- ja hallintosihteeri.

Kouluruokailu
Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu,
täysipainoinen maksuton ateria. Ruokailuhetki on oppilaalle tärkeä. Kouluruokailulla tuetaan oppilaiden
tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailun ja koulupäivän aikana mahdollisesti tarjottavien välipalojen
järjestämisessä otetaan huomioon kouluruokailun terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ravitsemus- ja
tapakasvatuksen tavoitteet sekä ruokailutauon virkistystehtävä. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua
kouluruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikä tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Kouluruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä koulun ja ruokailusta vastaavan henkilöstön kesken.
Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja
seurannasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa.

Turvallisuuden edistäminen
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden
takaaminen kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa kouluyhteisön
toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon koulun kaikessa toiminnassa.
Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä
jälkihoidossa huolehditaan oppilaan ja koko yhteisön tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta.
Opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten koulussa tulee olla
järjestyssäännöt tai koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä.
Opetussuunnitelman yhteydessä on myös laadittava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta,
kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen noudattamista ja toteutumista tulee
valvoa.
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä
työskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa sanallista tai fyysistä
voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista
koskemattomuutta. Tekijänä voi olla oppilas, koulussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuolinen
henkilö.
Kiusaamisella tarkoitetaan systemaattista, tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa
sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa. Kiusaamiselle on ominaista kiusaajan ja kiusatun välinen
voimasuhteiden epätasapaino. Tavallista on myös se, että kiusaaminen tapahtuu ryhmässä. Häirintä voi
näyttäytyä epäasiallisena kohteluna ja puheena, joka voi sisältää sukupuoleen liittyviä vihjailevia ilmeitä,
eleitä tai kaksimielistä puhetta tai ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena. Kiusaamisen ja häirinnän lisäksi
kouluyhteisössä voi esiintyä myös muuta ei-toivottua tai aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä.
Väkivallalla tarkoitetaan tarkoituksellista itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdistettua
fyysisen voiman tai vallan käyttöä, uhkailua tai toteutettua. Sen seurauksena voi olla vamma, psyykkinen
haitta tai kehitykseen liittyvä vaikeus. Kaikkiin näihin tilanteisiin on puututtava.
Oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle tulee antaa myös tietoa väkivallan, kiusaamisen ja
häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä ja kouluyhteisön toimintatavoista näissä tilanteissa
sekä koulussa sovellettavista järjestysmääräyksistä.
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Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla koulurakennukseen, opetustiloihin, opetusvälineisiin,
opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja välitunteihin sekä kouluyhteisön ulkopuolella tapahtuvaan
opetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että työelämään
tutustumispaikka on turvallinen ja että oppilaan oppimisympäristö on työelämään tutustumisen aikana
oppilaalle turvallinen. Kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksiin,
tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät.
Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta
turvallisuudesta huolehditaan sopimalla yhteisistä menettelytavoista. Niistä sekä kuljetusjärjestelyistä
annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle.
Tapaturmien ehkäisyyn liittyvässä ohjeistuksessa otetaan huomioon tapaturmien torjunnan kansalliset
linjaukset ja ohjeistukset sekä toiminnan edellyttämä yhteistyö. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan
tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liittyvistä
menettelytavoista. Niistä annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle.
Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä noudatetaan
turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita sekä muita
paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia. Paikallisessa opetussuunnitelmassa näitä ohjeita sovitetaan
yhteen.
Kouluyhteisön turvallisuutta ohjaavat myös työturvallisuuslaki ja sen mukainen työsuojelun toimintaohjelma.
Muita turvallisuutta ohjaavia säädöksiä ovat pelastuslain- ja asetuksen edellyttämä ajan tasalla oleva
pelastussuunnitelma.
Pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla tavalla koulun koko henkilökunnalle. Opetuksen
järjestäjä vastaa siitä, että kaikilla kouluilla on turvallisuutta koskevat toimintaohjeet. Kouluyhteisön
terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimintaohjeiden toteutumista seurataan ja arvioidaan suunnitelmallisesti
yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. Paikallinen yhteistyö
opetustoimen eri toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa tukee tarkoituksenmukaista toimintaa
turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä.

Kuntatason koulujen turvallisuussuunnitelmaan on koottu kaikki yhteinen ohjeistus siitä, miten
toimitaan erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Suunnitelmaan on kirjattu
kaikki tapaturmiin, oppilashuoltoon, järjestyssääntöihin, varkauksiin, ongelma- ja
kriisitilanteisiin, koulumatkoihin, ja henkilökunnan turvallisuuteen liittyvät seikat.
Koulukohtaiset suojelusuunnitelmat löytyvät kouluilta. Lisäksi koulut täydentävät yhteisiä
suunnitelmia tarvittaessa. Kaikki tiedostot ovat sähköisesti henkilöstön saatavilla. Koulu
vastaa siitä, että turvallisuussuunnitelmassa edellytetyt asiat ja henkilöstön tietotaito ovat ajan
tasalla.

Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen
Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa.
Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua
ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaanasian käsittely
välittömästi kuuluu. Tällaisia henkilöitä voivat olla rehtori tai koulun johtaja, luokanvalvoja tai oppilaan
opettaja, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja,
koulupsykologi, koulukuraattori ja yläluokilla myös opinto-ohjaaja ja tarvittaessa koululääkäri ja
lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Ratkaisu asian käsittelyyn osallistuvista tehdään kunkin käsiteltävän asian
ja aiheen perusteella erikseen. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai
niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja.
Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe,
päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle
oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä.
Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat
lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjan pitämistä salassa ja kieltoa
ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta sekä kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai toisen
vahingoksi.
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Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten
elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä
esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta asemasta,
terveydentilasta ja vammaisuudesta.
Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta
sekä näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Salassa pidettäviä ovat myös oppilashuoltoa
koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot oppilaalle suoritetusta psykologisesta testistä tai
soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset. Oppilaalle annettavat todistukset ovat julkisia lukuun
ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista
arviointia, joka on salassa pidettävä tieto.
Salassapitovelvollisia
ovat
rehtori,
opettajat,
opetusharjoittelijat,
koulunkäyntiavustajat,
kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit sekä opetuksen järjestämisestä
vastaavien toimielinten jäsenet. Myöskään muut opetuksen järjestäjän palveluksessa olevat henkilöt eivät
saa sivullisille ilmaista tietoonsa saamia salassa pidettäviä tietoja eivätkä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja
sisältäviä asiakirjoja.
Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa
toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle
viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.
Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on
välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea
muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon
luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi ja
turvaamiseksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon
luovuttamiseen.
Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä
salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten
estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja
terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä
terveydenhuollon ammattihenkilöltä.
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai
aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä
viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen
järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat tiedot. Salassa
pidettäviä tietoja ei voida, ilman huoltajan suostumusta, antaa oppilaan siirtyessä muuhun kuin
perusopetuslain mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

4. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
4.1 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat
Maahanmuuttajataustaisten
oppilaiden
opetuksessa
noudatetaan
perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri,
maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi
erityistavoitteita. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja
kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi
jäseneksi.
Maahanmuuttajataustaisille oppilaille opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän
äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli heidän suomen
tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osaalueilla (lukeminen ja luetunymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuullun
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ymmärtäminen). Maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle tulee mahdollisuuksien mukaan
järjestää myös oppilaan oman äidinkielen opetusta.
Suomen tai ruotsin kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella tulee
maahanmuuttajataustaisille oppilaille antaa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla
tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle
voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.
Opetuksessa on otettava huomioon maahanmuuttajataustaiselle oppilaan aikaisempi
oppimishistoria sekä kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
otetaan huomioon perheiden kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä.
Huoltajat tutustutetaan suomalaiseen koulujärjestelmään, koulun toiminta-ajatukseen,
opetussuunnitelmaan, arviointiin, opetusmenetelmiin sekä oppilaan oppimissuunnitelmaan.
Oppilaan ja hänen huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta,
elämäntavoista, kielistä ja kulttuureista hyödynnetään opetuksessa.

5. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt
5.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan
ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja
koulutuksellisia päämääriä.
Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt
sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan
myös ajan koulutushaasteisiin.
Aihekokonaisuudet toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen
edellyttämällä tavalla. Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet tulee sisällyttää yhteisiin ja
valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin, ja niiden voivat näkyä koulun toimintakulttuurissa esim.
siten, että aihekokonaisuuksien keskeiset sisällöt määrittyvät koulujen vuosittaisissa työsuunnitelmissa.

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

TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan
• arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän
• tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle
• tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana
• toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä.
KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•

fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnistaminen ja
käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä
oikeudenmukaisuus, tasa-arvo
esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta
opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen
toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia
yhteistoimintatapoja.
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Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään
suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä
kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään
suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria
• ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa
aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä
• tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa
yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä
• ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisölle.
KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•

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

Viestintä ja mediataito
Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää
median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintätaidoista
painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä
viestien vastaanottajana että tuottajana.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden viestintää
• kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa
tietoa
• suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja
esteettisiä arvoja viestinnässä
• tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti
• käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•

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

ja
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Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan
yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda
pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan
kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi
kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, toimintaa
ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta
• muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen
• osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta
omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä
• kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan yritteliäästi ja
aloitteellisesti
• toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa
toimintaansa ja sen vaikutuksia
• tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yksilölle ja
yhteiskunnalle.
KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•

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

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden päämääränä on
lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta.
Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita
kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden
välisen yhteyden
• havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja
seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
• arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän
kehityksen edellyttämiä toimintatapoja
• edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja
mahdollisuuksia globaalilla tasolla
• ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä
tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta.
KESKEISET SISÄLLÖT
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•
•
•
•
•
•

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

Turvallisuus ja liikenne
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden
fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen
tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa
turvallisuutta edistäen.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä
toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi
• edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti
• toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti
• toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä
• vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen
• tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja.
KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ihminen ja teknologia
Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen
suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee
tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja
johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee
kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri
sektoreilla ja ympäristössä
• käyttämään teknologiaa vastuullisesti
• käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin
• ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien
päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen.
KESKEISET SISÄLLÖT
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•
•
•
•
•
•

teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä
teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämänalueilla eri
aikakausina
teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari
tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö
teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset
tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia.
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5.2 Äidinkieli ja kirjallisuus
VUOSILUOKAT 1-2
Äidinkieltä opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, sillä luodaan sosiaalista vuorovaikutusta sekä
siirretään kulttuuriperintöä ja rakennetaan identiteettiä. Vuosiluokkien 1-2 äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa alkanutta kielen
oppimista.
Viimeistään v. 2004 syksystä alkaen 1. luokat ottavat käyttöön uudistetut tyyppikirjaimet, siirtyen
tekstauskirjaimista 2. luokalla kaunokirjaimiin.
Kirjoittaminen ja lukeminen
1. luokantavoitteet:
Oppilas
• hallitsee tuttujen ja yleisten sanojen oikeinkirjoituksen ilman mallia
• kirjoittaa sanelun mukaan
• tunnistaa ja osaa lukea visuaalisesti lyhyet ja tutut sanat kokonaisena
• osaa jakaa sanoja tavuihin
• pystyy lukemaan outoja sanoja kirjain kirjaimelta, tavu tavulta edeten
• ymmärtää lukemansa kirjalliset ohjeet.

Keskeiset sisällöt:
•
•
•
•
•
•
•
•

oikean kynäotteen sekä kirjoitusasennon harjoittelu
isojen ja pienten tekstauskirjaimien opettelu
tavujen ja sanojen kirjoittamisen harjoittelua
äänne-kirjain vastaavuuden harjoittelu
lukemisen harjoittelua yhdistelemällä äänteitä tavuiksi ja tavuja sanoiksi
tekstin ymmärtämisen monipuolista harjoittelua eri menetelmin
puheen muuttaminen kirjoitettuun muotoon
tekstin tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa.

2. luokantavoitteet:
Oppilas
• osaa tuottaa pieniä juonellisia kertomuksia
• käyttää koulutehtävissään pääasiassa kirjoituskirjaimia
• hallitsee oikeinkirjoituksen lausetasolla
• osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja tietää mihin sitä voi käyttää
• osaa lukea melko sujuvasti erilaisia tekstejä myös äänettömästi
• on lukenut ainakin 1-2 lukutaitoaan vastaavaa lastenkirjaa
• ymmärtää lukemaansa ja osaa tehdä päätelmiä luetusta.

Keskeiset sisällöt:
•
•
•
•
•

isot ja pienet kirjoituskirjaimet
kirjainten yhdistämisen harjoittelua
oppilas harjoittelee lauseiden lopetusmerkkien käyttöä vähitellen myös omassa tekstissä
isojen alkukirjainten käytön harjoittelua
oikeinkirjoituksen harjoittelua
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•
•
•
•
•
•
•

erilaisten tekstien kirjoittamista
tutustumista tietokoneen käyttöön piirtämisessä ja kirjoittamisessa
luetun ymmärtämisen harjoittelua
siirtyminen ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen
lukutaitoa vastaavien kiinnostavien kirjojen valinta ja kirjojen itsenäisen lukemisen harjoittelua
oppilas harjoittelee käyttämään lukutaitoa hyväksi tiedonhankinnassa
aakkosjärjestyksen harjoittelua.

Puhuminen ja kuuntelu
1.-2. luokantavoitteet
Oppilas
• osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa arkipäivän puhetilanteissa
• pyrkii keskustelussa vastavuoroisuuteen
• kuuntelee keskittyen ja eläytyen ja osaa seurata kertomuksen juonta
• harjoittelee sujuvan, ilmeikkään ääneenlukutaidon oppimista
• saa mahdollisuuden kehittää omaa medialukutaitoaan.
Keskeiset sisällöt
•
•
•
•
•

suullisen ilmaisun monipuolista harjoittelua erilaisissa tilanteissa
keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelemisen harjoittelua
tutustumista kirjoitettuun kieleen ja puhekieleen luennan ja kerronnan avulla
kielellisen ja fyysisen kokonaisilmaisun vahvistamista taideaineisiin integroiden
viestintävalmiuksien sekä medialukutaidon kehittäminen myös tietoteknisessä oppimisympäristössä.

Kuvaukset oppilaan hyvän osaamisen tasosta 2. luokan päättyessä
Puhuminen ja kuunteleminen
Oppilas
• osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden
oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi
kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja mielipiteillään sekä kysymyksillä
• on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja
kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa; hän osallistuu luokkansa yhteisiin
ilmaisuharjoituksiin.
Lukeminen ja kirjoittaminen
Oppilas
• pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielen merkityksestä ja muodosta: hän
rohkaistuu erittelemään sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen
merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää
aakkosjärjestystä
• on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen, jolloin
lukemisen sujuvuus ja nopeus kehittyvät; lukeminen on melko sujuvaa: hän tunnistaa tutut sanat
ilman kirjain kirjaimelta, tavu tavulta etenemistä, hän osaa kuitenkin käyttää tätä tekniikkaa
hyväkseen oudon sanan lukemisessa; häneltä sujuu tälle ikäkaudelle tarkoitettujen tekstien
lukeminen
• on kehittynyt luetun ymmärtämisen taidoissa päätelmien tekemiseen; hän on alkanut jo tarkkailla
lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa ja tietää, että ymmärtämisen apuna voi käyttää yleistietoa
sekä erilaisia kokemuksia ja tietoa kielestä
• haluaa ilmaista itseään myös kirjallisesti, on kokeillut kirjoittaa eri tarkoituksiin ja osaa myös käyttää
mielikuvitusta kirjoittaessaan
• kehittää kirjoittamistaitojaan: käsin kirjoittaminen on motorisesti vakiintumassa, ja oppilas osaa jo
sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella; helppojen ja tuttujen
sanojen oikeinkirjoitus on jo lähes virheetöntä, ja oppilas alkaa käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja
lauseen alussa isoa kirjainta.
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Kirjallisuus
Oppilas
• etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja joskus myös
löytääkseen tietoa
• on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää
ikäkaudelle suunniteltujen ohjelmien ja aineistojen seuraamiseen ja käyttämiseen ja niiden
edellyttämään vastavuoroisuuteen.
VUOSILUOKAT 3-5
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja
vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua yhteisölliseen näkemykseen kielestä: yhteisön jäsenyys ja
osallisuus tietoon syntyvät, kun oppii käyttämään kieltä yhteisön tavoin. Opetuksen tulee perustua myös
oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja kokemuksiin ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen
viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen, joiden avulla oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan.
Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen viestijä sekä lukija, joka pääsee
osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää maailmaa ja omaa ajattelua:
oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen mutta myös mahdollisuuksia irrota siitä, rakentaa uusia
maailmoja ja kytkeä asioita uusiin yhteyksiin.
Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa kieli- ja kirjallisuustieteestä
sekä viestintätieteistä. Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys: tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja,
kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia sekä näiden tekstityyppien
yhdistelmiä. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on
oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on
suunnitelmallisesti kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja.
Äidinkielen oppiminen kattaa laajasti kielen osa-alueet ja tehtävät. Opetuksen tulee kehittää tietoa kielestä ja
kirjallisuudesta sekä vuorovaikutustaitoja uusissa ja yhä vaativammissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa.
TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat:
Oppilas
• oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja: hän rohkaistuu
osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajaa huomioon omassa viestinnässään
• oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat ja äänet ovat vuorovaikutuksessa
• kehittää omaa kerrontaansa ja kokonaisilmaisuaan.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy:
Oppilas
• oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan itseään lukijana
• tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
• oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin ja tottuu pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien
herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan elämäänsä ja ympäristöönsä
• opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy:
Oppilas
• oppii rakentamaan erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti
• kehittää taitoaan ilmaista itseään, hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy: hän tottuu
arvioimaan omaa ilmaisuaan
• oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta
tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään viestinnän välineitä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee:
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Oppilas
• tutustuu oman maansa ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan keinoin
• lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen
kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa: hänen positiivinen asenteensa lukemiseen säilyy
• kasvattaa kiinnostustaan kielen toimintaan: hän oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen
perusasioita ja havaitsemaan ympäristössään puhuttavat eri kielet ja antamaan niille arvon
• oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT

3. luokka
Tekstien tuottaminen
• juonellisten tarinoiden kirjoittamista oikeaoppisin lauserakentein
• omien tarinoiden suunnittelua, viimeistelyä ja korjaamista
•
tekstien täydentämistä ja otsikointia
• erilaisten tekstien kirjoittamista (esim. kirje, runo, päiväkirja)
• käsialan harjoittelemista (erityisesti kirjainten sitominen)
Ilmaisu ja vuorovaikutus
• kuuntelun harjoittelemista erilaisissa tilanteissa
• selkeän puheilmaisun harjoittelua
• tutun asian kuvailua
• pieniä esityksiä ja ohjattuja keskusteluja
Kirjallisuus ja tekstitieto
• runsaasti erilaisten tekstien lukemista
• ikätasolle sopivien kirjojen valitsemista
• kirjallisuuden käsitteisiin tutustumista (juoni, päähenkilö)
• omien lukutottumusten ja – kokemusten arviointia (esim. lukupäiväkirja, kirja-arvio)
Lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• mekaanisen lukemisen vahvistamista
• luetun ymmärtämisen harjoittelemista (esim. sisällön ennakoimista, kysymysten tekemistä,
kysymyksiin vastaamista)
• pääasioiden erottamista yksityiskohdista ohjatusti
Kielen tehtävät ja rakenne (tekstitieto)
• kirjainten ja äänteiden luokittelemista (vokaalit, konsonantit, aakkostaminen)
• yhdyssanojen tunnistamista ja harjoittelua
• sanaluokkiin tutustumista (verbit, substantiivit, numeraalit, adjektiivit, adjektiivien vertailu)
• lauserakenteen vahvistamista
• vuorosanojen merkitsemiseen tutustumista
Tiedonhankintataito, mediataito
• erilaisten tietolähteiden käyttöön tutustumista (tietokirjat ja – verkko)
• eri viestintävälineiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön tutustumista
• sanomalehteen tutustumista
• monipuolista kirjaston aineistoon tutustumista
• kirjaston aineiston omatoimisen lainauksen, palautuksen ja laina-ajasta huolehtimisen opettelua.

4. luokka
Tekstien tuottaminen
• luovan kirjoittamisen harjoittelua
• tietoon ja kokemukseen perustuvien tekstien tuottamista
• käsialan vakiinnuttamista
• oman tekstin muokkaamista palautteen pohjalta
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• kirjoitusprosessin vaiheisiin tutustumista
• lauserakenteiden ja sanavaraston rikastuttamista
Ilmaisu ja vuorovaikutus
• esitelmän pitäminen oppilaalle tutusta aiheesta
• omien ajatusten esittämistä
• ilmaisuharjoituksia (äänenkäyttö, ilmeet, eleet, liikkeet)
• erilaisten tekstien lukemista ääneen
Kirjallisuus ja tekstitieto
• yhteisten ja vapaavalintaisten kokonaisteosten lukemista (4-5 kirjaa) sekä runsaasti lyhyempien
tekstien lukemista
• luetun tekstin juonen ja henkilöiden esittelyä
• luetusta tekstistä keskustelemista
Lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• tietotekstien avaamista (pääasioiden etsimistä, kysymysten esittämistä)
• ajatuskarttojen laatimista
• muistiinpanojen tekemistä
• erilaisten kirjallisten ohjeiden käytön harjoittelemista
Kielen tehtävät ja rakenne (tekstitieto)
• sanaluokkien harjoittelua (uusina pronominit ja partikkelit)
• pää- ja sivulauseiden harjoittelua virkkeen osina
• välimerkkien käytön harjoittelua (pilkku)
• synonyymeihin ja vierasperäisiin sanoihin tutustumista
• vuorosanojen merkitsemisen harjoittelua
• Tiedonhankintataito, mediataitoerilaisten tietolähteiden käytön harjoittelua
• sanomalehden käyttö opetuksessa (lehtikuva, lehden eri osat)
• tutustumista kirjaston eri aineistolajeihin ja niiden sijaintiin kirjastossa
• kirjaston käyttämään tietokantaan (Pallas) tutustumista
• kirjaston aineiston varaamisen opettelemista.

5. luokka
Tekstien tuottaminen
• tekstin rakenteen jäntevöittämistä
• kappalejaon harjoittelua
• tiivistämisen harjoittelua
• tilanteeseen sopivan tyylin ja tunnelman valitsemista
• mielipiteen ilmaisua ja perustelemista
• kirjoittamista sujuvasti tekstaten, käsialakirjoituksella ja tekstinkäsittelyohjelmalla
Ilmaisu ja vuorovaikutus
• suullista asiointia
• erilaisten puhe-esitysten valmistamista (esim. haastattelu, kuunnelma, esitelmä)
• teatterin maailmaan tutustumista (esim. teatterivierailut, luokan omia esityksiä)
• nonverbaalisten viestien tiedostamista ja tulkintaa
• oman mielipiteen esittämistä ja perustelemista sekä muiden mielipiteiden huomioonottamista
Kirjallisuus ja tekstitieto
• tyyliltään vaihtelevien kokonaisteosten lukemista (4-5) sekä runsaasti lyhyempien tekstien lukemista
• kirjallisuuden käsitteitä (aihe, paikka, aika)
• oman maan ja muitten kansojen kulttuuriin tutustumista kirjallisuuden, teatterin tai elokuvan keinoin
Lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• erilaisten lukustrategioiden harjoittelua (esim. silmäilevä, etsivä, sana- ja asiatarkka sekä päättelevä
lukeminen)
• päätelmien tekoa ja tekstien vertaamista
Kielen tehtävät ja rakenne (tekstitieto)

37

• sanaluokkien hallinnan syventämistä
• verbien aikamuodot ja pääluokat
• lauseenjäsennyksen harjoittelua (subjekti, predikaatti, objekti)
• puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien vertailua
Tiedonhankintataito, mediataito
• tiedon tavoitteellista hakemista eri tietolähteistä
• sanomalehden käyttö opetuksessa (uutinen, mielipidekirjoitus)
• kirjaston hakupalvelujen ja luokitusjärjestelmän käytön opettelua.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
• rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää
ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan: hän osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa
• kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin: hän
pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja
pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan
• osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan
niitä: hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa
• osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja
viestintätilannetta koskevia päätelmiä
• pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen: hän osallistuu
aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
• on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
• osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
• tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
• on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä
lähteistä
• löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia
• erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen
• käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
• osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen jaohjeen
• suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja
mielikuvitukseen perustuvia tekstejä: hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja
laajeneva sanavarasto
• ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa käyttää
tietoaan kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan: hän osaa käyttää
teksteissään vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti
• osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala
• osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla
• hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen
muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään myös muita
välimerkkejä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
• hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja
tuottamisessa
• on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja luokitella
tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin
• tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa
• hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin
osaksi
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tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa
ilmaisussaan
on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja
työstänyt niitä eri menetelmin
pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana: hän laajentaa
lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan
on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon.

VUOSILUOKAT 6-9
Vuosiluokilla 6−9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja
lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia.
Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Hän
kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan erityppisissä viestintätilanteissa
tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta,
myös erilaisia median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja
innostaa häntä tutkimaan kieltä.
TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
• kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan
• harjaantuu toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti, eettisesti ja
vuorovaikutussuhdetta rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä koulussa ja sen ulkopuolella
• pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on erilaisia
näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
• harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi: hänen tulkitsevat ja arvioivat luku- ja
kuuntelutaitonsa kehittyvät
• kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista luku-, kuuntelutai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät
• tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
• kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa
kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
• rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti
muiden ajatuksia
• tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään
• oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee
Oppilas
• oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta
• monipuolistaa lukuharrastustaan: hänen kirjallisuudentuntemuksensa syvenee, ja hän oppii
tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja
• saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista
• saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata
ihmisten valintoja
• saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa: hänen eettinen tietoisuutensa
vahvistuu, ja hänen näkemyksensä kulttuureista laajenee
• kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan.
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KESKEISET SISÄLLÖT

6. luokka
Tekstien tuottaminen
• oman tekstin suunnittelu tavoitteen mukaisesti (ajatuskartta, listaus yms.)
• jäsentelyn, kappalejaon ja otsikoinnin hallinnan syventäminen
• kertomusten ja kuvausten lisäksi myös asiatekstiä, kirje, mielipidekirjoitus, runo
• monipuolisten tekstien kirjoittaminen vaihtelevin lauserakentein
• oman tekstin muokkaaminen ja arviointi
• tekstin kirjoitus ja muokkaus tietokoneella
Ilmaisu ja vuorovaikutus
• erilaiset puhetilanteet (esitelmä, keskustelu)
• perustelutaito
• palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• tavoitteen mukainen kuuntelu
• äänenkäyttö- ja ilmaisuharjoitukset
• teatterikokemukset
Kirjallisuus ja tekstitieto
• paljon erilaisia yhteisiä ja valinnaisia tekstejä
• yhteisiä ja valinnaisia kokonaisteoksia 4-5 lukuvuodessa
• kirjallisuuden lajit (nuortenkirja, satu, novelli, runo, asiateksti)
• kirjaesitelmä ja -arvostelu
• kirjallisuuden käsitteet (aihe, juoni, henkilöt, paikka, aika)
• kansanperinne
• kirjallisuuden kielen analysointia (kielikuvat)
• kirjaston käyttöön tutustuminen
Lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• sujuva ja tilanteen mukaan myös ilmeikäs erilaisten tekstien lukeminen
• lukemisstrategiat (eläytyvä, ennakoiva, arvioiva, päättelevä)
• oppimista tukeva lukutekniikka
Kielen tehtävät ja rakenne (tekstitieto)
• sanaluokkien käytön ymmärtäminen osana ilmaisua
• verbien pääluokat ja aikamuodot syventäen
• nominien taipuminen (nominatiivi, genetiivi ja partitiivi)
• tekstitieto: lause ja virke (pää- ja sivulause: yksinäislause ja yhdyslause)
• oikeinkirjoituksen perusasioiden vakiinnuttaminen (isot alkukirjaimet, yhdyssanat)
• kirjakielen ja puhekielen erottaminen ja niiden työnjako
Tiedonhankintataito, mediataito
• erilaisten tietolähteiden käyttö tiedonhaussa (Internet, tietokirjat)
• lähdekritiikin herättäminen (fakta - fiktio)
• yksinkertaiset lähdemerkinnät
• sanomalehden rakenteeseen tutustuminen (uutinen, mielipide, kuva).

7. luokka
Tekstien tuottaminen
• monipuolisten tekstien kirjoittamista käsin ja tekstinkäsittelyohjelmalla
• kertomuksen käsitteitä (kertoja, juoni, henkilöt, aihe, miljöö, teema, takauma)
• kerronnan keinoja (kertomus, kuvaus, ohje, dialogi) ja rakenteita (otsikko, alku, kehittely, loppu,
kappalejako)
• aineistopohjaisen kirjoittamisen perusteita
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• asiatekstin referointia
• oman tekstin muokkausta annetun palautteen perusteella
• fiktiivisen elämäntarinakansion suunnittelu ja toteutus
Ilmaisu ja vuorovaikutus
• erilaisten vuorovaikutus- ja ryhmätilanteiden harjoittelua
• suullinen esitys jostakin omaan elinympäristöön liittyvästä aiheesta
• arvioivan ja ymmärtävän kuuntelun taitojen syventämistä
Kirjallisuus ja tekstitieto
• kirjallisuuden päälajit (proosa, draama, lyriikka) ja käsitteitä
• 4-6 kokonaisteosta lukuvuoden aikana
Lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• tekstien ennakointia ja pääasioiden ja merkityssuhteiden etsimistä
• muistiinpanojen tekemistä luetusta
• faktan ja fiktion erojen tunnistamista
• kriittistä ja aktiivista lukemista
• erilaisten lukutekniikoiden harjoittelua
Kielen tehtävät ja rakenne (tekstitieto)
• keskeisten oikeakielisyysasioiden kertausta (iso ja pieni alkukirjain, yhdyssanat ja välimerkit)
• lauseopin tietojen syventämistä (virke, erilaiset lauseet ja niiden yhdistäminen välimerkein ja
sidesanoin)
• sanojen taipumisen kertausta (nominit, partikkelit, verbioppi: perussijamuodot)
• arkikielen (puhekieli) ja asiatyylisen tekstin (kirjakieli) erottamista ja käyttöä erilaisissa
viestintätilanteissa
Tiedonhankintataito, mediataito
• tiedonhankinnan harjoittelua eri lähteistä (tietokirjat, Internet, haastattelu)
• tietojen syventämistä kirjaston pääluokituksesta ja Pallas-ohjelmasta
• tiedon paikkansapitävyyden arviointia.

8. luokka
Tekstien tuottaminen
• mielipidetekstit: yleisönosastokirjoitus, vastine, arvostelu
• aineistosta kirjoittaminen
• haastatteluun perustuva asiateksti
• uutinen
• palautteen antaminen
Ilmaisu ja vuorovaikutus
• väittely
• keskustelu
Kirjallisuus ja tekstitieto
• kirjaesitelmä
• kirjallisuuden genret: dekkari, scifi, kauhu, fantasia, rakkaus
• kirjallisuuden peruskäsitteiden käyttö omassa tekstissä: novellianalyysi
• luetaan 4-6 kokonaisteosta lukuvuoden aikana
Lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• erittelevä lukeminen
Kielen tehtävät ja rakenne
• modukset
• lyhenteet
• vierassanat
• numeroilmaukset
• kongruenssi
• lauseenjäsenet
Tiedonhankintataito, mediataito
• uutinen
• haastattelu
• mainokset
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kuvan lukeminen
oman mediankäytön pohtiminen
elokuva ja televisio.

9. luokka
Tekstien tuottaminen
• essee-vastaus
• oman tekstin arviointi
• asiakirjat, mm. raportti, pöytäkirja
• omaelämäkerta
• tekstin rakenteen ja tyylin tuntemuksen syventäminen
Ilmaisu ja vuorovaikutus
• tilannepuhe
• kokoustekniikka
• kirjailijaesittely
Kirjallisuus ja tekstitieto
• kansanrunous ja Kalevala
• tyylisuunnat: romantiikka, realismi, modernismi
• Suomen kirjallisuushistoriaa, mm. Seitsemän veljestä
• maailmakirjallisuuden klassikoita
• kirjallisuustutkielma
• kirjailijaesittelyt
• runoanalyysi: metafora, vertaus, personifikaatio, runon minä, teema, toisto, alkusointu, loppusointu
Kielen tehtävät ja rakenne
• nominaalimuodot
• lauseenvastikkeet
• kielenhuollon kertaus
Kielitieto
• kirjakielen kehitys
• kielet ja kielikunnat
• sukukielet
• murteet, slangi
• suomen kielen ominaispiirteet
Tiedonhankintataito, mediataito
• lehtitekstejä: kolumni, artikkeli, pakina
• viittaustekniikka (lähdeviitteet).
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin esiintyessään
osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa
osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron
ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja
edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri
mieltä
tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen,
vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison oman
puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi
pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä
omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee
tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
• osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan,
esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa
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tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa
tekstiympäristössä
lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen
erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja
osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut
pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja
heidän suhteittensa kehitystä
osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun
pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista
pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käytetyn
kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja
sävyyn
pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä
kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.

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

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

Suomi toisena kielenä
Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko kokonaan
tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. Opetuksen laajuudesta
päätetään opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman perusteet on laadittu suomi toisena kielenä opetukseen, joka vuosiviikkotunneiltaan vastaa suomi äidinkielenä -opetusta.
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Suomi toisena kielenä -oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: oppilas oppii
suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito
oman äidinkielensä rinnalle. Suomi toisena kielenä -oppimäärä eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään suomi
äidinkielenä -oppimäärästä.
Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuksen loppuun
mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla kielitaidon osa-alueilla, pystyy opiskelemaan
täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan
perusopetuksen jälkeen. Opetuksessa pyritään ohjaamaan oppilasta elinikäiseen oppimiseen niin, että hän
voi vähitellen saavuttaa äidinkielisten veroisen suomen kielen taidon ja saa siten tasavertaiset
mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen
kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa
toiminnalliselle kaksikielisyydelle.
Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline koko kouluajan.
Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa, ja suomen opetus toisena kielenä edellyttää yhteissuunnittelua ja
yhteistyötä opettajien kesken. Suomi toisena kielenä -oppimäärän tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen taitoa suunnitelmallisesti, ja opetuksessa otetaan huomioon myös muiden oppiaineiden sisältöjä,
peruskäsitteitä ja sanastoa.
Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että uuden kielen syvällinen oppiminen vie useita vuosia.On kiinnitettävä
huomiota siihen, että tavoitteiden saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi vaikuttaa oppilaan oman äidinkielen
hallinta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja kulttuurinen etäisyys.
Tavoitteita asetettaessa ja sisältöjä valittaessa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne, kuten ikä,
kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taito, ei luokkaaste, jolla hän opiskelee. Opetuksessa painotetaan viestinnällisyyttä: sanaston kasvattaminen ja kielen
rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen ja oppijan
kulttuuritietouden lisäämiseen.Opetusmenetelmät ja työtavat tulee valita niin, että oppilas saa
mahdollisuuden omaksua oppimisstrategioita, joiden avulla hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään koulussa ja
koulun ulkopuolella kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista ainesta. Opetuksessa käytetään hyväksi
kieliyhteisön keskellä elämistä, ympäristön tarjoamia viestintätilanteita sekä oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja niistä.
TAVOITTEET
•
•
•

oppilas saavuttaa perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon
kaikilla kielitaidon osa-alueilla.
oppilas pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita
oppilaan on mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen.

Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että tavoitteiden saavuttamiseen voi vaikuttaa oppilaan oman äidinkielen
hallinta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja kulttuurinen etäisyys. Uuden kielen
syvällinen oppiminen vie useita vuosia. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan kielitaito, ei luokka-aste, jolla
hän opiskelee.
Oppilaille, joiden opetuksen lähtökohta (suomen kielen taito ja muut oppimisvalmiudet) eroaa muista hänen
luokkatasonsa oppilaista, voidaan laatia oma oppimissuunnitelma.
Suomi toisena kielenä - oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja hänen kehittyvä
kielitaitonsa siten, että arviointi antaa realistista tietoa oppilaan kielitaidosta ja sen kehityksestä.
Opetussuunnitelma ei ole kovin tarkka, koska oppilaiden lähtötaso vaihtelee. Suunnitelma on yleinen,
opetukselle suuntaa antavaa.
VUOSILUOKAT 1-2
1. luokka
Tavoitteet
Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen

Lukeminen

Kirjoittaminen

Ymmärtää
ohjeita
ja
yksinkertaista puhetta,
pystyy
keskittymään
kuuntelutehtäviä
suorittaessaan.

Tunnistaa suomen kielen
ääntämiseen
vaikuttavat
keskeiset tekijät, kuten
vokaalin ja konsonantin
keston
sekä
vokaaliharmonian, rytmin ja
painotuksen.

Tunnistaa suomen kielen
äänne–kirjain
vastaavuuden,
oppii lukemaan tavuittain ja
ymmärtämään lukemista.
Tutustuu kirjastoon,
tutustuu
median

Osaa kirjoittaa isot ja pienet
tekstauskirjaimet,
tuntee suomen kieliopin
käsitteet, kuten tavu, sana
ja lause.
Osaa tavuttaa sanoja,
kirjoittaa sanelun mukaan.
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Käyttää
suullisen
kommunikaation taitojaan
arkipäivän tilanteissa.

ilmaisutapoihin.

Keskeiset sisällöt
Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen

Lukeminen

Kirjoittaminen

Sanojen
erotteleminen
puhevirrasta ja helppojen
kysymysten ja ohjeiden
ymmärtäminen.
Suomen kielen vertailu
äidinkieleen sanatasolla.

Ääntämistä ja puhumista,
harjoittelua
seuraavissa
aihepiireissä: perhe, koti,
koulu, ystävät, ruokailu ja
puhtaus, ihmisen keho.
Suomen kielelle tyypillisten
puheviestintätapojen
opettelua:
tervehtiminen,
puhutteleminen,
esittäytyminen, kiittäminen,
anteeksi- pyytäminen

Oppikirjojen
ohjeiden
lukeminen
ja
niiden
ymmärtäminen.
Helppolukuisten sarjojen,
lorujen
ja
satujen
lukeminen.
Äänne
–kirjain
vastaavuuden ja äänteiden
erottelun harjoittelu.

Oikean
kynäotteen
harjoittelu, isojen ja pienten
tekstauskirjainten opettelu.
Tavujen
ja
sanojen
kirjoittamisen harjoittelu.

Hyvän osaamisen kriteerit
Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen

Lukeminen

Kirjoittaminen

Ymmärtää lyhyitä lauseita,
kysymyksiä ja kehotuksia,
jotka
liittyvät
henkilökohtaisiin asioihin.
Pystyy
seuraamaan
yksinkertaisia, välittömään
tilanteisiin
tai
omaan
kokemukseensa
liittyviä
keskusteluja.
Ymmärtää
normaalia
hitaampaa
ja
kuulijalle
kohdennettua yleiskielistä
puhetta.

Osaa
vastata
häntä
koskeviin
yksinkertaisiin
kysymyksiin lyhyin lausein.
Vuorovaikutus
on
puhekumppanin varassa ja
puhuja
turvautuu
ehkä
äidinkieleen tai eleisiin.
Osaa
suuren
osan
perussanastoa.

Tuntee kirjainjärjestelmän.
Tunnistaa tuttuja sanoja ja
lyhyitä fraaseja ja osaa
yhdistää
niitä
kuviin.
Ymmärtää nimiä, kylttejä ja
muita hyvin lyhyitä ja
yksinkertaisia
tekstejä,
jotka liittyvät välittömiin
tarpeisiin.
Lukee
ja
ymmärtää
lukemaansa lyhyttä tekstiä
auttavasti.

Osaa
kirjoittaa
kielen
kirjaimet
ja
numerot
kirjaimin. Osaa kirjoittaa
tuttuja sanoja ja fraaseja.

2. luokka
Tavoitteet
Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen

Lukeminen

Kirjoittaminen

Ymmärtää kuunnellessaan
kertomuksen juonen ja sen
pääajatukset.
Ymmärtää
äidinkielen
merkityksen ja arvostaa
äidinkieltään ja kulttuuriaan.

Pyrkii
esittämään
ja
perustelemaan
omia
tunteita ja tarpeita.
Osaa kertoa arkipäivän
tapahtumista, ei pelkää
mahdollisia
virheellisiä
ilmaisuja.

Tutustuu
suomalaisiin
lasten kirjoihin,
havainnoi äidinkielensä ja
suomen kielen eroja ja
samankaltaisuuksia.

Oppii tyyppikirjaimet,
oppii
käyttämään
välimerkkejä,
tutustuu
tietokoneen
tekstinkäsittelyohjelmaan.

Keskeiset sisällöt
Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen

Lukeminen

Kirjoittaminen

Keskittyvän kuuntelemisen
harjoitteleminen,
suomalaisiin lauluihin ja
suomenkielisiin
elokuviin
tutustuminen.

Suullisen
ilmaisun
harjoittelua
seuraavista
asioista:
vuodenja
vuorokaudenajat, luonto ja
sää,
juhlapäivät,
kansanperinne,
tapakulttuuri.

Mekaanisen ja ymmärtävän
lukutaidon
harjoittelua,
oppilaan
sanavarasto
kasvattamista. Ikäkauden
ja
kielitaidon
mukaiset
sadut, lorut, kertomukset,
runot, kaunokirjallisuus.
Sanomalehteen
tutustuminen.

Tyyppikirjaimien harjoittelua
kaikissa tilanteissa.
Oikeinkirjoituksen ja isojen
alkukirjainten
käytön
harjoittelua.
Välimerkkien
käytön
opettelua.

Hyvän osaamisen kriteerit
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Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen

Lukeminen

Kirjoittaminen

Pystyy
ymmärtämään
yksinkertaista puhetta tai
seuraamaan keskustelua,
jotka
ovat
hänelle
välittömän tärkeitä. Pystyy
yleensä
tunnistamaan
ympärillään
käytävän
keskustelun
aiheen.
Ymmärtää
tavallista
sanastoa.
Ymmärtää yleispuhekieltä,
joka äännetään hitaasti ja
selvästi.

Osaa
viestiä
joitakin
välittömiä tarpeita ja kysyä
ja vastata henkilökohtaisia
perustietoja käsittelevissä
vuoropuheluissa.
Vapaassa puheessa osaa
tuottaa lyhyitä fraaseja.
Osaa
kertoa
lyhyesti
itsestään ja lähipiiristään.

Tunnistaa yksinkertaisessa
tekstissä yksittäisen tiedon,
jos voi lukea tarvittaessa
uudelleen.
Pystyy lukemaan tuttuja ja
joitakin
tuntemattomia
sanoja.
Ymmärtää lyhyitä tekstejä,
joissa
käsitellään
arkielämää tai annetaan
yksinkertaisia ohjeita.

Osaa kirjoittaa muutamia
lauseita
ja
fraaseja
itsestään ja lähipiiristään,
kuten
vastauksia
kysymyksiin
tai
muistilappuja.
Osaa joitakin perussanoja
ja
pystyy
kirjoittamaan
hyvin
yksinkertaisia
lauseita.
Pystyy ilmaisemaan itseään
kirjallisesti ymmärrettävästi.

VUOSILUOKAT 3-5
TAVOITTEET
Oppilas
• osaa kuunnella aktiivisesti, puhua selkeällä äänellä ja tuottaa ymmärrettäviä viestejä
• tuottaa tekstiä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelman avulla
• kehittää lukemisen sujuvuutta ja luetun ymmärtämistään
• oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa
• tutustuu suomalaiseen kirjallisuuteen
• oppii vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria
• harjoittelee oikeinkirjoituksen perusasioita
• tutustuu mediaan.
KESKEISET SISÄLLÖT

3. luokka
Puhuminen: ilmaisu ja vuorovaikutus
• tutun asian selostaminen
• yleiskielen käytön vahvistaminen
Lukeminen: lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• aakkostamisen harjoittelu
• kirjaston käytön harjoittelu
• sujuvan lukemisen harjoittelu
Tekstin tuottaminen ja kirjoittaminen
• lyhyiden kertomuksien kirjoittaminen käsialalla
Kielen tehtävät ja rakenteet
• Seuraavien käsitteiden oppiminen:
o erisnimet
o yleisnimet
o yhdyssanat
o lauseiden tunnistaminen: alkukirjaimet ja loppuvälimerkit
o sanaluokkiin tutustuminen: verbit, substantiivit ja adjektiivit.

4. luokka
Puhuminen: ilmaisu ja vuorovaikutus
• puhumisen harjoittelua seuraavissa aihepiireissä:
o juhlapäivät
o kansanperinne
o tapakulttuuri
o leikit
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Lukeminen: lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• lastenkirjallisuuden lukeminen
• sanavaraston kartuttaminen
• luetun arvioiminen
Tekstin tuottaminen ja kirjoittaminen
• tekstin otsikoiminen
• pääasioiden erottaminen
• luetun ymmärtämisen harjoitteleminen
Kielen tehtävät ja rakenteet
• verbien persoonamuotojen ja sanaluokkien harjoitteleminen.

5. luokka
Puhuminen: ilmaisu ja vuorovaikutus
• keskustelutaitojen kehittäminen
• viestintävälineiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön ohjaaminen
Lukeminen: lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• tietokirjojen käytön harjoitteleminen
• luetun ymmärtämisen harjoittelu: pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä
Tekstin tuottaminen ja kirjoittaminen
• omien ajatusten esittäminen kirjallisesti tietokonetta käyttäen
Kielen tehtävät ja rakenteet
• sanaluokkien kertausta.

VUOSILUOKAT 6-9
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään normaalitempoista puhetta, keskustelemaan yleisistä aihepiireistä ja saamaan hyvin
selvää niin opettajan puheesta eri aineiden tunneilla kuin radio- ja televisio- ohjelmista
• ymmärtämään eri oppiaineita, yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstiä, lukemaan ja valitsemaan
sopivaa kirjallisuutta sekä kehittämään sen avulla sanastoaan ja ymmärrystään
• kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittämään ajatuksiaan kirjallisesti
• kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan
• arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä
• kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja luokkahuoneen ulkopuolella.
KESKEISET SISÄLLÖT

6. luokka
Puhuminen: ilmaisu ja vuorovaikutus
• omien ajatuksien perustelu ja mielipiteiden ilmaisu
Lukeminen: lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• lastenkirjallisuuden ja sanomalehtien lukeminen sanakirjoja käyttäen
Tekstin tuottaminen ja kirjoittaminen
• loogisen ilmaisun harjoitteleminen
Kielen tehtävät ja rakenteet
• verbien aikamuodot
• substantiivien perussijamuodot.

7.-9. luokka
Puhuminen: ilmaisu ja vuorovaikutus
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• omien tunteiden, tietojen, mielipiteiden ja itsensä ilmaisu
• puuttuvan kielitaidon kompensoiminen lähikäsitettä käyttämällä tai selittämällä
• keskustelutilanteessa kumppanin huomioon ottaminen
Lukeminen: lukutaito ja tekstin ymmärtäminen
• kirjallisuuden käsitteet: aihe, juoni, henkilöt, paikka, aika
• kaunokirjallisuuden otteiden ja koko teosten lukeminen
• tietojen hankkiminen erityyppisistä lähteistä
Tekstin tuottaminen ja kirjoittaminen
• kirjoittaminen erilaisin tarkoituksin
Kielen tehtävät ja rakenteet
• verbien taivutustyypit
• nominien taivutustyypit
• sanojen johtaminen
• lausetyypit
• lauseenjäsenten tunnistaminen
• lauseenvastikkeiden tunnistaminen.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otettava huomioon, että
oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen.
Kielitaito
Kielen osaamisen taso luokalla 9 kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: B1.1–B1.2
Kulttuuritaidot
Oppilas
• tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja
• ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä
• ymmärtää ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa.
Kielenopiskelutaidot
Oppilas
• on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja.

5.3 Perusopetukseen valmistavan
perusteet Liedossa

opetuksen

opetussuunnitelman

Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus
Perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää maahanmuuttajille perusopetukseen valmistavaa opetusta.
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka
suomen tai ruotsin kielen taito ei vielä ole riittävän hyvä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.
Opetusta annetaan 6-10 -vuotiaille vähintään 900 ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä.
Opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää.
Liedon
kunnassa
järjestetään
valmistavaa
opetusta
kaikille
niille
perusopetusikäisille
maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden kielitaito ei riitä perusopetuksessa opiskelemiseen. Oppilas
opiskelee oman opinto-ohjelmansa mukaisesti.
Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
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5.3.1.1

Yleiset tavoitteet

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan tasapainoista kehitystä ja
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä
varten. Yhdessä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen kanssa oppilaan oman äidinkielen opetus
vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.
Valmistavassa opetuksessa oppilaalle annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa oppilaan opintoohjelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.
Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja oppimistaustaltaan
erilaisia. Opettajan on eriytettävä opetustaan oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Oppilaan omalla
äidinkielellä tuettu opetus edistää eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista.
Valmistavan opetuksen aikana oppilaat integroidaan perusopetuksen ryhmiin, lähinnä ikätasoaan vastaaviin
suomen- tai ruotsinkielisiin opintoihin oppilaan oman opinto-ohjelman mukaan. Integroinnilla edistetään
kotoutumista, sosiaalisen kielitaidon kehittymistä ja oppiaineen sisällön omaksumista.
Maahanmuuttajille järjestettävän opetuksen tavoitteena Liedossa on siis
• edistää opetukseen osallistuvien oppilaiden tasapainoista kehitystä ja integroitumista suomalaiseen
yhteiskuntaan
• antaa tarvittavat valmiudet peruskoulun opetusta varten
• edetä oppilaan omalta tasolta eteenpäin
• tukea oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä ja oman äidinkielen opiskelua.
Maahanmuuttajaoppilaalle, joka opiskelee valmistavassa opetuksessa, laaditaan henkilökohtainen opintoohjelma.

5.3.1.2

Luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajanuoret

Vähän tai lainkaan koulua käyneiden maahanmuuttajanuorten opetuksen tavoitteet tule asettaa siten, että
oppilas saa omalta tasoltaan lähtevää opetusta. Opetuksen pääpaino on luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa
sekä niissä perusasioissa, jotka tukevat arkitilanteissa selviytymistä, kotoutumista ja opiskelija-identiteetin
kehitystä.
Luku- ja kirjoitustaidon omaksumiseen ja varmentamiseen on varattava riittävän pitkä aika, ennen kuin nuori
täysipainoisesti aloittaa varsinaisia eri aineiden opintoja.
Oppilaan opiskelutaitojen ja -motivaation karttuessa vaatimustasoa nostetaan joustavasti.
Maahanmuuttajaoppilaiden, jotka ikäänsä nähden ovat käyneet koulua vähän, opetus eriytetään. Jokainen
oppilas saa henkilökohtaista opetusta pienessä ryhmässä.

5.3.1.3

Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Suomi tai ruotsi toisena kielenä
Opetuksen tavoitteena on antaa tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä perusopetukseen
siirtymistä varten. Opetus noudattaa soveltuvin osin perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä
opetussuunnitelman perusteita. Valmistavan opetuksen pääpaino on kaikilla oppilailla suomi tai ruotsi
toisena kielenä opiskelussa. Opetuksessa otetaan huomioon muiden oppiaineiden sisällöt.
Opetuksen tavoitteena on auttaa selviytymään suomen kielellä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja
antaa tarvittavat valmiudet peruskoulun opetusta varten
Opetus noudattaa soveltuvin osin Liedon kunnan perusopetuksen suomi toisena kielenä
opetussuunnitelmaa.
Oppilaan äidinkieli
Opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa, oman kulttuuritaustan
tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Opetus noudattaa soveltuvin osin perusopetuksen
maahanmuuttajien äidinkielen opetussuunnitelman perusteita. Oppilaille järjestetään oman äidinkielen
opetusta mahdollisuuksien mukaan.
Oman äidinkielen opetus voidaan aloittaa Liedossa jo päiväkodissa.
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Muut kielet
Oppilaan kielellisistä valmiuksista ja suomi tai ruotsi toisena kielenä opintojen edistymisestä riippuu,
voidaanko hänen omaan opinto-ohjelmaansa valmistavan opetuksen aikana sisällyttää vieraiden kielten
opiskelua.
Mikäli oppilas opiskelee Liedossa vierasta kieltä valmistavan opetuksen aikana, kieli on pääsääntöisesti
englanti.

5.3.1.4

Muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Muiden oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteita.
Opetuksessa lähtökohtana ovat oppilas sekä hänen aikaisemmat opintonsa ja kulttuuritaustansa.
Opetuksessa hyödynnetään oppilaan tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista,
historiasta ja yhteiskunnasta, kielistä ja kulttuureista.
Omalla äidinkielellä annettu opetus ja tuki edistää oppilaan opiskelua ja kotoutumista. Omakielistä opetusta
ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
Sisältöjä suunniteltaessa on otettava huomioon kunkin oppiaineen keskeinen käsitteistö, työtavat ja välineet.
Valmistavassa
opetuksessa
harjoitellaan
erilaisia
opiskelumenetelmiä.
Valmistavan opetuksen aikana oppilaille annetaan opetusta peruskoulun eri oppiaineissa ja opiskellaan
näiden aineiden perussanastoa ja käsitteitä. Maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa tutustutaan
Lietoon ja sen lähiympäristöön.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman laatimisesta vastaa opetuksen järjestäjä.
Lähtökohdan opetussuunnitelman laatimiselle muodostavat perusopetukseen valmistavan opetuksen
opetussuunnitelman perusteiden lisäksi valtioneuvoston asetuksessa 1435/2001 määrittelemät yleiset ja
perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevat valtakunnalliset tavoitteet sekä perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet.
Perusopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuen perusopetukseen valmistavan opetuksen
opetussuunnitelmasta tulee ilmetä
• opetuksen tavoitteet ja opetusjärjestelyt
• oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen
• yhteistyö kotien kanssa
• yhteistyö muiden tahojen kanssa
• oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen erityisesti kotoutumisen tukemiseksi
• ohjaustoiminta opiskelun tukena
• erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus
• oppilaan arviointi ja todistukset.

Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen
Perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole olemassa valtakunnallista oppimäärää vaan jokaiselle
oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Siinä määritellään:
• oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet
• oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin,
• opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät ja opetuksen sisältö, oppilaan opinnot omassa ryhmässä
ja integrointi perusopetuksen ryhmiin
• henkilökohtaisen ohjauksen järjestäminen ja muut mahdollisesti tarvittavat tukitoimet.
Opinto-ohjelma voidaan laatia oppilaan kotoutumissuunnitelman osaksi.
Koska erilaisesta kokemus- ja kulttuuripiiristä tuleva oppilas ei tukitoimista huolimatta useinkaan pysty
vastaanottamaan suomalaisen koulun tarjoamaa perusopetusta, oppilaalle laadittu oma opinto-ohjelma
mahdollistaa realististen tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen.
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Maahanmuuttajaoppilaat tarvitsevat aikaa ja opetuksellisia erityisratkaisuja omaksuakseen peruskoulussa
tarvittavat opiskelutaidot ja kielen.

Opiskelun yleinen tuki
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan
koulujärjestelmästä. Huoltajat tutustutetaan kasvamiseen ja kasvatukseen suomalaisessa yhteiskunnassa,
suomalaiseen koulujärjestelmään, opetussuunnitelmaan, oppilaan arviointiin, opetusmenetelmiin sekä
oppilaan omaan opinto-ohjelmaan. Opetuksen järjestäjän on luotava edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle.
Yhteistyön lähtökohtana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
Opettaja on valmistavan opetuksen aikana yhteydessä huoltajiin vähintään opintoja aloitettaessa sekä
oppilaan siirtyessä perusopetuksen ryhmään. Perheelle annetaan myös tietoa jatko-opintomahdollisuuksista
perusopetuksen jälkeen. Opettajan ja huoltajien tapaamisissa käytetään tarvittaessa apuna ammattitulkkeja.
Oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja
sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Erityistä tukea tai oppilashuollon palveluja tarvitsevien oppilaiden
varhaiseen tunnistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja tukitoimet pitää käynnistää ajoissa ja
tehokkaasti. Huoltajille annetaan riittävät tiedot suomalaisen koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän
tukitoimien saatavuudesta, menetelmistä ja käytännöistä. Tukea suunniteltaessa tehdään yhteistyötä
oppilaalle tai hänen perheelleen mahdollisesti tehtävän kotoutumissuunnitelman laatijoiden kanssa.
Liedon kunnassa valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat Kirkonkulman koulussa, jonka
oppilashuoltotyöryhmässä käsitellään maahanmuuttajien kouluasioita vähintään kerran vuodessa,
tarvittaessa useammin.
Oppilaanohjaus
Opetussuunnitelmassa tulee määritellä, miten oppilaanohjaus toteutetaan. Valmistavan opetuksen
oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että oppilaalla on realistinen käsitys omista
mahdollisuuksistaan jatko-opintoihin ja työelämän vaatimuksista. Ohjausta toteutetaan perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen ohjaustoiminnalle asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto
oppilaan edistymisestä ja valmiuksista siirtyy seuraavalle opetuksesta vastaavalle taholle. Oppilaalle ja
hänen huoltajilleen on annettava mahdollisuus ajoissa perehtyä oppilaan tulevaan koulunkäyntipaikkaan ja
sen opetuksen painopistealueisiin.
Ennen siirtymistä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen oppilas tutustuu tulevaan luokkaan ja
opettajaan/opettajiin. Siirtyessään valmistavasta opetuksesta perusopetukseen annetaan tiedot oppilaan
edistymisestä ja valmiuksista myös vastaanottavan koulun erityisopettajalle.

Oppilaan arviointi
Arvioinnin tulee olla luonteeltaan ohjaavaa ja kannustavaa sekä oppilaan itsearviointia kehittävää.
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Arvioinnin suorittavat
yhteistyössä kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan
opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä heille annettavasta todistuksesta.
Valmistavan opetuksen alussa opettaja arvioi oppilaan lähtötason henkilökohtaisen opinto-ohjelman
laatimisen pohjaksi. Opinto-ohjelmaa tarkennetaan jatkuvan arvioinnin avulla.

Todistukset
Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan osallistumistodistus. Todistukseen
tulee merkitä opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistusta voidaan täydentää
kuvaamalla oppilaan edistymistä perusopetuksen oppiaineissa valmistavan opetuksen aikana.
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Perusopetuksen oppimäärään sisältyvien opintojen suorittaminen
valmistavan opetuksen aikana
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan omaan opinto-ohjelmaan voi kuulua perusopetuksen
oppimäärän mukaisia eri oppiaineiden opintoja. Oppilas voi saada todistuksen edellä mainittujen opintojen
hyväksytystä suorittamisesta osallistumalla perusopetuslaissa tarkoitettuun erityiseen tutkintoon.
Erityisessä tutkinnossa selvitetään eri tavoin, vastaavatko oppilaan tiedot ja taidot perusopetuksen
oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja kyseisessä oppiaineessa.
Oppilaan osaamisen tason määrittelyssä käytetään apuna perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin
2004 sisältyviä hyvän osaamisen kuvauksia ja päättöarvioinnin kriteerejä. Erityisessä tutkinnossa voidaan
suorittaa koko oppimäärä tai osia siitä, kuten jonkin vuosiluokan oppimäärä.

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

Ruotsi A2-kielenä
Oppilas voi valita A2-ruotsin kolmannen luokan keväällä neljännen luokan syksyllä alkavaksi
vapaaehtoiseksi kieleksi. A2-ruotsia opiskellaan luokalla neljä (2 viikkotuntia), viisi (2 viikkotuntia) ja kuusi (2
viikkotuntia). Opintojen keskeyttäminen sallitaan poikkeuksellisesti erittäin pätevästä syystä johtuen.
Vapautuksen myöntää koulun rehtori tai koulun johtaja. Mikäli oppilas keskeyttää vapaaehtoisen A2-ruotsin,
on hänen suoritettava saman kielen luokkien 7-9 B1-oppimäärä.
VUOSILUOKAT 4−6
Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilasta viestimään ruotsiksi hyvin konkreettisissa ja itselleen läheisissä
tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää lisäten. Hänelle tulee kehittyä
hyviä opiskelutottumuksia, mikä luo pohjaa myös myöhemmille kieliopinnoille. Hänen tulee tiedostaa, että
kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia.
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
• kommunikoimaan ruotsiksi kaikkein tavallisimmissa tilanteissa, joissa puhekumppani voi auttaa
• ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin
keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana
• kirjoittamaan vastaavanlaisista tutuista tilanteista lyhyen viestin.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• tuntemaan suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa
• viestimään ja toimimaan kohteliaasti kohdekulttuurissa tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
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•
•
•
•
•

toimimaan
vastuullisesti
ja
yritteliäästi
kielenoppimistilanteissa
(esim.
huolehtimaan
opiskeluvälineistään ja kotitehtävistään, olemaan oma-aloitteinen ja aktiivinen)
käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa
käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhakuvälineitä
käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan
tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä arvioimaan
työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

Viestintästrategiat
• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta
• omien viestien suunnittelu
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
• kirjallisiin apuneuvoihin, kuten oppikirjan sanastoon, sanakirjoihin jne. tukeutuminen tekstin
tuottamisessa ja tulkitsemisessa.
KESKEISET SISÄLLÖT

4. luokka
Tilanteet ja aihepiirit
• tervehtiminen, voinnin tiedusteleminen, hyvästeleminen
• lähiympäristö, koti ja perhe: itsestä ja perheestä kertominen, sukulaisuussanastoa
• kouluun liittyvää sanastoa
• erilaisissa tilanteissa asioiminen: ruokapöydässä (ruokia) tarjoaminen ja pyytäminen, ostaminen ja
myyminen
• asuminen maalla
• ajan ilmauksia (mm. viikonpäivät, kellonaikoja)
• värit
• harrastuksia
• kulttuuri: suomenruotsalaisuus
Rakenteet
• s-genetiivi
• en-sanojen lyhyt ja pitkä muoto
• ett-sanoja
• tavallisimpia adjektiiveja
• verbin preesens
• apuverbejä
• sanajärjestys
• persoonapronominit
• omistusmuotoja: min, din, hans, hennes,deras
• kysymyssanoja, kysymyslause
• kielteinen lause
• lukusanat
• tavallisimpia prepositioita
Viestintä
• esimerkkejä: yksinkertaiset viestintätaidot kuten itsestä kertominen, kysymyksiin vastaaminen,
ostaminen, kortin tai lyhyen viestin kirjoittaminen.

5. luokka
Tilanteet ja aihepiirit
• neljännen luokan aihepiirien kertaaminen ja syventäminen
• ulkonäön kuvaileminen
• säästä kertominen, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat
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• viestin kirjoittaminen
• tarinan kertominen
• harrastuksia
• mielipiteen kertominen
• huoneen kuvailua
• vaatekaupassa asioiminen, ostaminen ja myyminen
• sanastoa liittyen pukeutumiseen, asumiseen, ruokailuun
• eläinsanastoa
• kulttuuri: mm. ruotsinkielistä lastenkirjallisuutta, ruotsalaisia taiteilijoita
Rakenteet
• substantiivin taivutus: en-sanojen monikko
• omistussanoja
• adjektiivin taivutus yksikössä ja monikossa
• apuverbit
• päälauseen sanajärjestys
• imperfekti (-ade)
• adjektiivin taivutus ja vertailu
• prepositioita
Viestintä
• Esimerkkejä: ihmisen ulkonäön kuvaileminen, harrastuksista ja kotipaikasta kertominen, mielipiteen
ilmaisu, vaatteiden ostaminen, tekstiviestin kirjoittaminen

6. luokka
Tilanteet ja aihepiirit
• viidennen luokan aihepiirien kertaaminen ja syventäminen
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajantoiminnot
• asuminen kaupungissa
• kehon osat ja ihmisen kuvaaminen
• ravintolassa asioiminen
• lipun ostaminen
• tien kysyminen ja neuvominen, matkustaminen
• ammatteja
• tietokonesanastoa, eläimiin liittyvää sanastoa, sairauksia
• kulttuuri: mm. Tukholman nähtävyyksiä, tietoa Pohjoismaista
Rakenteet
• edellisvuoden rakenteita kerrataan ja syvennetään
• substantiivin taivutus ett-sanojen monikko
• imperfekti: epäsäännöllinen taivutus
• perfekti
• adjektiivi omistussanan jälkeen
• persoonapronominien objektimuodot
• järjestyslukuja
• päiväykset
• tämä, nämä, tuo, nuo
• omistussanat
• prepositioita
Viestintä
• esimerkkejä: lyhyehkön kirjeen tai sähköpostiviestin kirjoittaminen, harrastuksista kertominen, lipun
ostaminen, tien neuvominen, ravintolassa tilaaminen, puhelinkeskustelu
OPPILAAN ARVIOINTI
Arviointi suoritetaan kokeiden, sanakokeiden ja erilaisten testien avulla. Lisäksi arvioidaan tuntiaktiivisuutta
sekä kotitehtävien suorittamista. Oppilaan tulee arvioida oppimistaan myös omatoimisesti.
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 2) mukaan:
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
A1.3
Toimiva A1.2
alkeiskielitaito
alkeiskielitaito

Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Kehittyvä A1.3
Toimiva A1.2
alkeiskielitaito
alkeiskielitaito

Kehittyvä

7. luokka
1.-2. KURSSI
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas
• oppii kertomaan koulusta ja opiskelustaan
• oppii käyttämään matkustamiseen liittyvää sanastoa
• selviytyy erilaisista helpohkoista tilanteista sekä suullisesti ja kirjallisesti (esim. matkalipun osto ja
ravintolassa asiointi).
Kulttuuritaidot
Oppilas
• saa tietoa Tanskasta ja Norjasta
• hyväksyy ja kunnioittaa eri Pohjoismaiden, myös suomenruotsalaisten, tapoja ja arvoja.
Opiskelustrategiat (Oppimaan oppiminen)
Oppilas
• tiedostaa ahkeruuden ja oman työnteon merkityksen opintojen menestymisen edellytyksenä
• kykenee etsimään tietoa eri välineistä (esim. sanakirjat, oman oppikirjan sanastot ja kielioppiosiot,
lehdet, tieto- ja viestintätekniikka)
• oppii soveltamaan myös muissa kielissä opittua tietoa ruotsin kielen opiskeluun ja osaa käyttää sitä
hyödykseen
• arvioi omaa oppimistaan.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
Luokilla 4.-6. opittujen asioiden lisäksi
• koulusta ja opiskelusta kertominen
• matkavalmistelut ja lomasta kertominen
• säästä keskusteleminen
• ravintolassa asiointi
• vierailu maalaistalossa
• ulkonäön kuvailu
• rahan vaihtaminen
• hotellissa, leirintäalueella, postissa ja pankissa asiointi
• onnettomuustilanteessa toiminen
• kirjeen kirjoittaminen.
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Rakenteet
Oppilas kertaa 4.-6. luokalla opittuja asioita
• perusluvut, kuukaudet ja vuodenajat
• verbin preesens, imperfekti, perfekti ja apuverbit
• substantiivin taivutus
• adjektiivin taivutus
• kellonajat
• sukulaisuussanat
• omistuspronominit ja persoonapronominien objektimuodot
• genetiivi
• sanajärjestys
• kysymyssanat ja kysymyslauseen muodostaminen
• järjestysluvut ja päiväykset
• adjektiivien vertailu
ja oppii seuraavia rakenteita
•
•
•
•
•
•
•

man -rakenne
det finns -rakenne
lisää ajanmääreitä ja prepositioita
lyhyet vastaukset kaikkien verbien kanssa
pluskvamperfekti
rinnastuskonjunktioita
imperatiiv.i

Viestintästrategiat
•
•

kohteliaan kielenkäytön oppiminen eri viestintätilanteissa
suullisten valmiuksien harjoittaminen.

ARVIOINTI
Numeroarviointi kurssien lopussa. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kokeet ja testit, tuntityöskentely,
kotitehtävien suorittaminen, puhetaito ja asenne opiskeluun.
Arvosana 8 - hyvä
•
•
•
•
•

koetulokset pääsääntöisesti hyviä
tuntityöskentely hyvää
myönteinen asenne opiskeluun
huolehtii kotitehtävistään hyvin
osoittaa harrastuneisuutta kieltä kohtaan -hallitsee kielen osa-alueet suhteellisen hyvin.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 7. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 2) mukaan:
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
A2.1
Peruskielitaidon A1.2Kehittyvä
alkuvaihe
alkeiskielitaito

Tekstin ymmärtäminen
A2.1Peruskielitaidon
alkuvaihe

Kirjoittaminen
A1.2Kehittyvä
alkeiskielitaito
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8. luokka
(3. – 4. KURSSI)
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas
• oppii kertomaan itsestään ja lähipiiristään sekä ilmaisemaan mielipiteitään erilaisista asioista
• selviytyy erilaisista helpohkoista arkipäivän tilanteista sekä suullisesti että kirjallisesti (erilaisissa
paikoissa asioiminen, erilaiset suulliset ja kirjalliset viestit)
• tunnistaa tavallisimmat erot suomenruotsin ja ruotsinruotsin välillä.
Kulttuuritaidot
Oppilas
• saa tietoa eri Pohjoismaiden, erityisesti Norjan ja Islannin, kulttuureista ja oppii kunnioittamaan
maiden erityispiirteitä
• selviytyy tavallisimmista tilanteista vieraan kulttuurin edellyttämällä tavalla
• hyväksyy ja kunnioittaa eri Pohjoismaiden tapoja sekä arvoja.
Opiskelustrategiat (Oppimaan oppiminen)
Oppilas
• tiedostaa ahkeruuden ja oman työnteon merkityksen opintojen menestymisen edellytyksenä
• kykenee etsimään tietoja eri välineistä (esim. sanakirjat, oman oppikirjan sanastot ja kielioppiosiot,
lehdet, tieto- ja viestintätekniikka)
• oppii soveltamaan myös muissa kielissä opittua tietoa ruotsin kielen opiskeluun ja osaakäyttää sitä
hyödykseen
• arvioi omaa oppimistaan.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
Kerrataan 4.-7. luokilla opittuja asioita ja opiskellaan seuraavat:
• kirjeen kirjoittaminen
• voinnista ja terveydestä kertominen
• erilainen asioiminen, esim. nettikahvilassa ja lippupalvelussa
• musiikki
• erilaiset mediat
• ruokailu
• kierrätys ja ympäristö
Rakenteet
Oppilas kertaa 4.-7. luokalla opittuja asioita:
• järjestysluvut
• prepositioita
• verbien aikamuodot
• det finns- ja man -rakenteet
• lyhyet vastaukset
• kysymyssanat ja kysymysten laatiminen
ja oppii seuraavia rakenteita:
• sivulauseet ja alistuskonjunktiot sekä relatiivipronomini som
• lisää prepositioita
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•
•
•

adjektiivin t-muoto adverbinä
pronomineja, esim. någon ja ingen
den här, det här, de här, den där, det där, de där -pronominit.

Viestintästrategiat
Kirjallinen viestintä
• kirjeen kirjoittaminen.
Suullinen viestintä
• voinnista ja terveydestä kertominen
• musiikkimieltymyksistä keskusteleminen
• konserttilippujen ostaminen
• eri medioista keskusteleminen
• ympäristönsuojelusta keskusteleminen.
ARVIOINTI
Numeroarviointi kurssien lopussa. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kokeet ja testit,
tuntityöskentely, kotitehtävien suorittaminen, puhetaito ja asenne opiskeluun.
Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8:
•
•
•
•
•
•

koetulokset pääsääntöisesti hyviä
tuntityöskentely hyvää
myönteinen asenne opiskeluun
huolehtii kotitehtävistään hyvin
osoittaa harrastuneisuutta kieltä kohtaan
hallitsee kielen osa-alueet suhteellisen hyvin:

Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
A1.2
Peruskielitaidon A1.2Kehittyvä
alkuvaihe
alkeiskielitaito

Luetun ymmärtäminen
A2.1Peruskielitaidon
alkuvaihe

Kirjoittaminen
A1.2Kehittyvä
alkeiskielitaito

Tarkempi kuvaus taitotasoista on liitteenä.

8.-9. luokka
( 5.-6. KURSSI)
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas
• oppii keskustelemaan opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyvistä kysymyksistä
• osaa kertoa harrastuksista, kielikursseista, TET -harjoittelusta ja muista työntekoon liittyvistä
asioista.
Kulttuuritaidot
Oppilas
• tutustuu joihinkin Euroopan maihin ja näiden maiden kulttuuriin ja tapoihin
• saa tietoa järjestötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä
• oppii kunnioittamaan työntekoa ja myös muiden ihmisten auttamiseen liittyvää toimintaa.
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Opiskelustrategiat (Oppimaan oppiminen)
Oppilas
• tiedostaa oman ahkeruuden ja oman työnteon merkityksen opintojen menestymisenedellytyksenä
• kykenee etsimään tietoa eri välineistä (esim. sanakirjat, oman oppikirjan sanastot ja kielioppiosiot,
lehdet, tieto- ja viestintätekniikka)
• oppii soveltamaan myös muissa kielissä opittua tietoa ruotsin kielen opiskeluun jaosaa käyttää sitä
hyödykseen
• arvioi omaa oppimistaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
•
•
•
•

nuorten harrastukset, ongelmat, päivän ohjelman suunnittelu, työharjoittelu ja opiskelu
järjestöt ja vapaaehtoistyö
Euroopan maita, kulttuureja, kielikursseja ja eri kansallisuuksia, lomailu
luontosanastoa, mm. Islannin luonnosta.

Rakenteet
Oppilas kertaa 4.-8. luokilla opittuja asioita:
• sivulauseiden sanajärjestys ja relatiivipronomini som
• päiväykset, järjestysluvut, vuosiluvut
• adverbit
• omistuspronominit
• pronominit den här, den där, någon, ingen
• persoonapronominien objektimuodot
ja oppii seuraavia rakenteita:
• konditionaalit ja konj. imperfekti ja pluskvamperfekti
• sin, sitt, sina
• att ja infinitiivi
• refleksiiviverbit
• maantieteellisiä nimiä ja niiden suvut
• adjektiivin ja substantiivin yhteistaivutus, myös pronominien denhär, dendär, någon, ingen, varje,
hela, samma, båda sekä genetiivin ja omistuspronominien jälkeen
• epäsuora kysymys ja relatiiviset sivulauseet (myös relatiiviset adverbit)
• s-passiivi ymmärtämisen tasolla.
Viestintästrategiat
Kirjallinen viestintä
• lyhyiden kirjoitelmien laatiminen sekä kotona että koulussa
• kotiaineiden kirjoittaminen.
Suullinen viestintä
• harjoittelee koulunkäyntiin, ammatteihin ja vapaaehtoistyöhön liittyvää keskustelua
• oppii tilaamaan matkan sekä pystyy kommunikoimaan helpohkoissa tilanteissa vieraassa maassa
kielikurssilla tai lomamatkalla ollessaan.
Kaikilla luokka-asteilla luetaan ryhmän tason edellytysten mukaan myös Lässjälv –osioita.
ARVIOINTI
Numeroarviointi kurssien lopussa. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kokeet ja testit, tuntityöskentely,
kotitehtävien suorittaminen, puhetaito ja asenne opiskeluun.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
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•
•
•
•
•
•

koetulokset pääsääntöisesti hyviä
tuntityöskentely hyvää
myönteinen asenne opiskeluun
huolehtii kotitehtävistään hyvin
osoittaa harrastuneisuutta kieltä kohtaan
hallitsee kielen osa-alueet suhteellisen hyvin.

Kuullun ymmärtäminen
A2.2Kehittyvä
peruskielitaito

Puhuminen
A2.1Peruskielitaidon
alkuvaihe

Luetun ymmärtäminen
A2.2Kehittyvä
peruskielitaito

Kirjoittaminen
A2.2Kehittyvä
peruskielitaito

Tarkempi kuvaus taitotasoista on liitteenä.

Ruotsi B1-kielenä
7. luokka
TAVOITTEET
Kieli
Oppilaalle opetetaan
• ruotsin kielen oikea ääntäminen
• ruotsin kielellä kommunikoiminen kaikkein tavallisimmissa tilanteissa
• omaa ja lähiympäristöä käsittelevien tekstien ja puheen ymmärtäminen
• edellä mainituista asioista lyhyen viestin kirjoittaminen.
Opetuksessa käytetään perustekstejä ja -tehtäviä sekä puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoituksia.
Syventävän materiaalin avulla oppilaiden opetusta voidaan eriyttää heidän omien taitojensa mukaisesti.
Kulttuuritaidot
Tavoitteena on
• keskeisten kulttuurisisältöjen tunteminen
• maamme kaksikielisyyden arvostaminen.
Oppimaan oppiminen
Opetuksessa painotetaan
• omasta opiskelusta vastuun ottamista
• erilaisten työtapojen käyttämistä
• oman työskentelyn arvioimista
• kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään harjoittelemisen tärkeyttä
• sanaston käyttämisen opettelua (oppilaan omana sanakirjana)
• oikean ääntämisen harjoittelemista, esim. läksyjen lukua ääneen.
KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
• tervehtiminen ja itsestä kertominen
• lähiympäristö, esim. koti ja ystävät
• harrastukset ja vapaa-ajan vietto
• koulu
• erilaisten ostosten tekeminen
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• perustietojen saaminen muista Pohjoismaista
• perusajanilmaukset (esim. kellonajat ja viikonpäivät)
Rakenteet
• substantiivin taivutus (yksikkö ja monikko)
• adjektiivin taivutus alustavasti
• verbin preesens ja apuverbit
• kielteiset lauseet
• persoonapronominit alustavasti
• lauseenmuodostuksen alkeet
• tärkeimpiä prepositioita
• lukusanat.
Viestintästrategiat
• kohteliaan kielenkäytön oppiminen eri viestintätilanteissa
• suullisten valmiuksien harjoittaminen.
ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon summatiiviset kokeet, sanakokeet, erilaiset testit, tuntityöskentely ja asenne
opiskeluun, kotitehtävien suorittaminen sekä puhetaito.
Arvosana 8 – hyvä
•
•
•
•
•
•

koetulokset pääsääntöisesti hyviä
tuntityöskentely hyvää
myönteinen asenne opiskeluun
huolehtii kotitehtävistään hyvin
osoittaa harrastuneisuutta kieltä kohtaan
hallitsee kielen osa-alueet suhteellisen hyvin.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 7. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 2) mukaan:
Kuullun ymmärtäminen
A.1.2.Kehittyvä
alkeiskielitaito

Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
A.1.1.Kielitaidon alkeiden A.1.2.Kehittyvä
hallinta
alkeiskielitaito

Kirjoittaminen
A.1.1.Kielitaidon alkeiden
hallinta

8. luokka
TAVOITTEET
Kieli
Oppilas oppii
• kommunikoimaan ruotsiksi yleisissä arkielämään liittyvissä tilanteissa, joissa puhekumppani voi
auttaa
• ymmärtämään omaan lähipiiriinsä liittyvien tekstien ja puheen keskeiset sisällöt
• lyhyiden kirjoitelmien tekemistä vastaavista aiheista.
Opetuksessa käytetään perustekstejä ja – tehtäviä sekä puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoituksia.
Syventävän materiaalin avulla oppilaiden opetusta voidaan eriyttää heidän omien taitojensa mukaisesti.

61

Kulttuuritaidot
Tavoitteena on
• oppia tuntemaan ja arvostamaan suomenruotsalaista ja ruotsalaista kulttuuria
• tutustuttaa oppilas Pohjoismaiden pääkaupunkeihin, etenkin Tukholman tärkeimpiin nähtävyyksiin.
Oppimaan oppiminen
Opetuksessa painotetaan, että oppilas oppii 7-luokan tavoitteiden lisäksi
• käyttämään kieltä monipuolisemmin
• tarkkailemaan ja korjailemaan tuotostaan
• arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita
• hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
• tien kysyminen ja neuvominen
• vaatteet
• säätilat
• ruokailutilanne ja – sanasto
• sairaudet ja voinnista kertominen
• merkkipäivät
• matkailuun liittyviä tilanteita.
Rakenteet
• substantiivien taivutus
• pronomineja
• järjestysluvut
• verbien aikamuodot
• lisää adjektiivien taivutuksesta.

Viestintästrategiat
Oppilas oppii
• kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategiat.

ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon summatiiviset kokeet, sanakokeet, erilaiset testit,
tuntityöskentely ja asenne opiskeluun, kotitehtävien suorittaminen sekä puhetaito.
Arvosana 8 = hyvä
•
•
•
•
•
•

koetulokset pääsääntöisesti hyviä
tuntityöskentely hyvää
myönteinen asenne opiskeluun
huolehtii kotitehtävistään hyvin
osoittaa harrastuneisuutta kieltä kohtaan
hallitsee kielen osa-alueet suhteellisen hyvin:

Kuullun ymmärtäminen
A.1.3.
Toimiva alkeiskielitaito

Puhuminen
A.1.2.
Kehittyvä alkeiskielitaito

Luetun ymmärtäminen
A.1.3.
Toimiva alkeiskielitaito

Kirjoittaminen
A.1.2.
Kehittyvä alkeiskielitaito

Tarkempi kuvaus taitotasoista on liitteenä.
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9. luokka
TAVOITTEET
Kieli
Oppilas oppii
• kommunikoimaan ruotsiksi yleisissä arkielämään liittyvissä tilanteissa, joissa puhekumppani voi
auttaa
• ymmärtämään oman lähipiiriinsä liittyvien tekstien ja puheen keskeiset sisällöt
• lyhyiden kirjoitelmien tekemistä vastaavista aiheista.
Opetuksessa käytetään perustekstejä ja – tehtäviä sekä puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoituksia.
Syventävän materiaalin avulla oppilaiden opetusta voidaan eriyttää heidän omien taitojensa mukaisesti.
Kulttuuritaidot
Tavoitteena on
• oppia tuntemaan pohjoismaisten elämänmuotojen ja kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja
yhtäläisyyksiä sekä ymmärtämään pohjoismaisen yhteistyön merkityksen.
Oppimaan oppiminen
Opetuksessa painotetaan, että oppilas oppii 7. ja 8. luokan tavoitteiden lisäksi
• käyttämään kieltä entistä monipuolisemmin
• tarkkailemaan ja korjailemaan tuotostaan
• arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita
• hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan.

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit
• ekologisesta elämäntavasta kertominen
• työharjoittelusta ja peruskoulun jälkeisistä opinnoista kertominen
• muut nuorten elämään keskeisesti liittyvät aihepiirit.

Rakenteet
7. ja 8. luokalla esille tulevien rakenteiden lisäksi
• sivulauseen sanajärjestys
• lisää verbioppia, esim. konditionaali ja att+infinitiivi
• lisää prepositioita.

Viestintästrategiat
Oppilas oppii
• kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategiat

ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon summatiiviset kokeet, sanakokeet, erilaiset testit, tuntityöskentely ja asenne
opiskeluun, kotitehtävien suorittaminen sekä puhetaito.
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
• koetulokset pääsääntöisesti hyviä
• tuntityöskentely hyvää
• myönteinen asenne opiskeluun
• huolehtii kotitehtävistään hyvin
• osoittaa harrastuneisuutta kieltä kohtaan
• hallitsee kielen osa-alueet suhteellisen hyvin:

Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
A.2.1.
Peruskielitaidon A.1.3.
alkuvaihe
alkeiskielitaito

Luetun ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Toimiva A.2.1.
Peruskielitaidon A.1.3.
alkuvaihe
alkeiskielitaito

Toimiva

Tarkempi kuvaus taitotasoista on liitteenä.

5.5 Vieraat kielet
Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa.
Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja
arvostamaan myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja
kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua sekä
epävarmuuden sietokykyä. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine.

A-kieli Englanti (3. luokalta alkava kieli)
A-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Hyvien opiskelutottumusten omaksuminen kaikille yhteisen Akielen opetuksessa luo pohjaa myöhemmin alkaville kieliopinnoille.
VUOSILUOKAT 3-6
Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään vieraalla kielellä hyvin konkreettisissa ja itselleen
läheisissä tilanteissa, aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää lisäten. Hänen tulee
tiedostaa, että kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia. Oppilaalle tulee kehittyä hyviä
kielenopiskelutottumuksia.
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
• kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään kohdekielellä yksinkertaisissa
arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen
• ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai keskeisimmän
sisällön tilanneyhteyden tukemana
• kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja
kokemuksiin liittyvissä tilanteissa.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
• tuntemaan kohdekulttuuria ja tutustuu alustavasti kohdekulttuurin ja suomalaisen kulttuurin
yhtäläisyyksiin ja eroihin
• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevasti ja kohteliaasti.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
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•
•
•
•
•

käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielenopiskelussa
käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä
hyödyntämään äidinkielessä oppimaansa
käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan
tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana
työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

sekä

arvioimaan

KESKEISET SISÄLLÖT
Käsitellään viestinnän kannalta keskeisiä tilanteita ja aihepiirejä, rakenteita ja viestintästrategioita oppilaan
ikä ja kehitystaso huomioiden.
Tilanteet ja aihepiirit
Esimerkkejä käsiteltävistä tilanteista ja aihepiireistä:
• lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti ja
perheenjäsenet
• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
• asuminen maalla ja kaupungissa
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot
• asioiminen erilaisissa tilanteissa
• perustietoja omasta ja kohdekulttuurista
Viestintästrategiat
• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen, esimerkiksi päättelemällä sanojen merkitys
lauseyhteydestä ja käyttämällä hyödyksi omiin kokemuksiin ja tietoihin perustuvaa ennakointia
• puhekumppanin
apuun
ja
nonverbaaliseen
viestintään
tukeutuminen
suullisessa
vuorovaikutuksessa, tarvittaessa äidinkielisten ilmausten suoran käännöksen käyttäminen
• erilaisiin apuneuvoihin (esimerkiksi oppikirja, sanakirja, lähdeteokset, Internet, läheiset henkilöt)
tukeutuminen kirjallisessa tuottamisessa.
Rakenteet
Viestinnän kannalta englannin kielelle ominainen keskeinen kielioppi. Seuraavaan taulukkoon on koottu
kielen opiskelun keskeisiä sisältöjä vuosiluokittain. Taulukon sisällöt voivat yksittäisten tilanteiden,
rakenteiden ja aihepiirien osalta vaihdella opetusjärjestelyistä riippuen.
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Vuosiluokka

3

4

5

6

Tilanteet ja aihepiirit

Rakenteet

Viestintä

tervehdyksiä
lukusanat 1-100
värejä
eläimiä
ruokia
juomia
adjektiiveja
urheilu- ja harrastussanoja
maita
perhesanoja
kehonosia
koulusanoja
kellonajat (tasatunnit)
soittimia
viikonpäivät
koti
ajoneuvoja
vaatteita
säätiloja
sairauksia
luontosanoja.
Kerrataan ja laajennetaan 3.
luokalla käsiteltyjä aihepiirejä.
Lisäksi tulevat:
kuukaudet ja vuodenajat
uusia maita ja kieliä
ammatteja
asuminen maalla.

Oppilas tutustuu seuraaviin
rakenteisiin:
be-verbi,
have / has
can / can’t
imperatiivi
yleispreesens (y.1.p
jakysymys Do you?)
pronomineja (my your, his,
her)
prepositioita (in, on, under,
behind)
artikkelit a / an / the
säännöllinen monikko
s-genetiivi
kysymyssanoja.

Alustavasti seuraavat
viestintätilanteet:
tervehtiminen
esittäytyminen
nimen ja kotipaikan
kysyminen
voinnin kysyminen: itsestä,
perheestä ja kodista
kertominen: säästä
keskusteleminen,
mielipiteen ilmaiseminen
(harrastukset, värit jne.)
ruuan ja juoman pyytäminen,
tilaaminen ja
tarjoaminen.

Kerrataan ja laajennetaan 3.
luokalla käsiteltyjä rakenteita.
Lisäksi tulevat:
y.3.p (He plays),
pronomineja (our, your,
their)
prepostioita (in front of, next
to)
epäsäännöllinen monikko (a
man – men)
aikominen (begoing to)
alustavasti.

Kerrataan ja laajennetaan 3.
luokalla käsiteltyjä
viestintätilanteita, lisäksi:
ostoskeskustelu
luvan kysyminen (Can I...?)

Kerrataan ja syvennetään
aikaisemmin käsiteltyjä tilanteita ja
aihepiirejä, lisäksi:
•
oman mielenkiinnon
kohteen esittely
•
ostostilanne
•
ravintolassa asiointi
•
ohjeiden ymmärtäminen
ja antaminen
•
kellonajat
•
kotisanoja.
Kerrataan ja syvennetään
aikaisemmin käsiteltyjä tilanteita ja
aihepiirejä, lisäksi:
•
kirjeen- / viestien vaihto
•
tulevaisuuden
suunnitelmia
•
englanninkielinen
maailma
•
lukusanat.

Kerrataan ja laajennetaan
aikaisemmin käsiteltyjä
rakenteita. Lisäksi tulevat:
•
yleis- ja kestopreesens
•
persoonapronominit
•
lyhyiden adjektiivien
vertailu
•
järjestyslukuja ja
päiväyksiä
•
there is / thereare
•
lisää prepositioita.
Kerrataan ja laajennetaan
aikaisemmin käsiteltyjä
rakenteita. Lisäksi tulevat:
•
imperfekti, adjektiivien
vertailu
•
futuuri (will / won’t)
alustavasti
•
be going to

Kerrataan ja laajennetaan
aikaisemmin käsiteltyjä
viestintätilanteita: kiinnitetään
huomiota kohteliaaseen
kielenkäyttöön.

Kerrataan ja laajennetaan
aikaisemmin käsiteltyjä
viestintätilanteita, lisäksi:
•
kirjeen kirjoittaminen
•
mieltymyksistä
kertominen
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OPPILAAN ARVIOINTI
Arviointikriteerit
Arviointia suoritetaan summatiivisilla kokeilla, sanakokeilla ja erilaisilla testeillä Tuntiaktiivisuudella ja
kotitehtävien tekemisellä on myös suuri merkitys arvioinnissa. Yleiset arviointiperusteet ovat liitteenä (liite 4).
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan:

Englanti

Kuullun
ymmärtäminen
A2.1
Peruskielitaidon
alkuvaihe

Puhuminen
A1.3
Toimiva
alkeiskielitaito

Tekstin
ymmärtäminen
A2.1
Peruskielitaidon
alkuvaihe

Kirjoittaminen
A1.3
Toimiva
alkeiskielitaito

Kulttuuritaidot
Oppilas
• tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja
• pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.
Opiskelustrategiat
Oppilas
• käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja
pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa
• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.
VUOSILUOKAT 7-9
Opetuksen tavoitteena on, että oppilaan kielitaito laajenee aiempaa vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä
harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa.
Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle
ominaisia strategioita.
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas
• vahvistaa taitojaan kommunikoida englanniksi arkitilanteissa ja oppii ymmärtämään selkeää
yleistietoa sekä joidenkin alojen erityissanastoa sisältävää tekstiä ja puhetta
• oppii selviytymään myös aikaisempaa vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä
kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran
yksityiskohtia
• oppii tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin eri varianteista.
Kulttuuritaidot
Oppilas
• oppii arvostamaan omaa ja kohdekielen kulttuuria, vertailemaan niitä keskenään ja toimimaan
kohdekulttuurissa luontevalla tavalla.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
• työskentelemään itsenäisesti, parin kanssa ja ryhmässä vastuullisesti ja yritteliäästi sekä
hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa
• kehittämään kielenopiskelulle tyypillisiä opiskelustrategioita, kuten päättelemään sanojen merkityksiä
asiayhteydestä ja hyödyntämään äidinkielessä ja muissa kielissä oppimaansa
• arvioimaan omaa työskentelyään suhteessa annettuihin tavoitteisiin ja kehittämään sen mukaisesti
työtapojaan.
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KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit oman ja englanninkielisen kielialueen näkökulmasta
Luokkatasoilla 3-6 esille tulleiden asioiden lisäksi
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• matkustaminen
• julkiset palvelut
• opiskelu, työ ja elinkeinoelämä
• kestävä kehitys
• terveys ja hyvinvointi
• tiedotusvälineet.
Rakenteet
Vahvistetaan ja syvennetään aikaisemmilla luokkatasoilla opittuja asioita ja opiskellaan uusia asioita
seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukkoon on merkitty myös esille tulevat tilanteet, aihepiirit ja
viestintätilanteet kursseittain ja vuosiluokittain. Taulukon sisällöt voivat yksittäisten tilanteiden, rakenteiden ja
aihepiirien osalta vaihdella opetusjärjestelyistä riippuen. (Alleviivatut rakenteet kaikille yhteisiä, muut
eriyttävää materiaalia).
Vuosiluokka

Kurssi
1

Tilanteet ja aihepiirit
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

harrastukset
rahankäyttö
ostokset
vaatteet ja
pukeutuminen
ruoka ja
ruokailu.

•
•

7

2

•
•
•
•
•

Rakenteet

koti
perhe
asuminen maalla
ja kaupungissa
lähiympäristö
lemmikit
koulunkäynti
ystävyys.

•
•
•
•

Viestintä

olla
omistaa
yleispreesens
yleisimperfekti
perfekti
pluskvamperfekti
adjektiivin vertailu
prepositioita
adverbejä, ajan
ilmaisuja.
verbin –ing–muoto
futuuri ja ifehtolause
sanajärjestys
kestopreesens ja imperfekti
1. konditionaali ja ifehtolause
alustavasti
imperatiivi.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

esittäytyminen ja
esittely
kuulumisten kysely
tapaamisajasta ja
paikasta sopiminen
uutisten kertominen
ja niihin reagointi.

mieltymyksistä ja
harrastuksista
keskusteleminen
ehdottaminen ja
ehdotuksiin
reagointi
kohteliaisuuksia
pukeutumisesta ja
niihin reagointi
tarjoaminen
pyytäminen ja
reagointi.

Viestintästrategiat
• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
• oman kielenkäytön tarkkailu
• joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja
lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien
ilmausten käyttö.
OPPILAAN ARVIOINTI
Oppilaan arvioinnissa 7. luokalla käytetään samoja arviointikriteereitä kuin luokilla 3-6.
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Vuosiluok
ka

Kurssi
3

4

8

5

Tilanteet ja aihepiiirit
Eurooppa
eurooppalaisten nuorten
identiteetti
maiden ominaispiirteitä
matkustaminen
lomailu
oman
ja
vieraan
kulttuurin vertailu
Brittiläinen
kansainyhteisö
Intia
Yhdysvaltojen historiaa
maantietoa
juhlapäiviä
ja
merkkihenkilöitä
amerikkalainen
elämäntapa
eurooppalaisten
silmin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9

•

nuorten ja aikuisten
suhteet
koulukiusaaminen
terveet elämäntavat
idoleita
ja
sankareita
perustietoja
Suomesta
ulkomaalainen
Suomessa
suomalainen ruoka
urheilu ja teknologia
ihmissuhteet
tunne-elämä
terveys
ja
hyvinvointi
kestävä
kehitys;
opiskelu, työ ja
elinkeinot
yhteiskunnan
palvelut;
tiedotusvälineet,
viestintä, mainonta;
arkielämän
teknologia;
nuorisokulttuuri,
taide
ja
viihde

Rakenteet

Viestintä

laskettavat
ja
eilaskettavat
substantiivit
artikkelit, yksikkö ja
monikko
relatiivipronominit
muodollinen subjekti
paljoussanat
s- genetiivi
of- genetiivi

ulkomaalaisen kohtelias
tapaaminen
matkustustilanteita
tien
kysyminen
ja
neuvominen

verbimuotojen kertaus
persoonapron. kertaus
objektimuodot
ja
itsenäiset
omistusmuodot
artikkelin
käyttö
maantieteellisten
nimien yhteydessä
adjektiivit ja adverbit ja
niiden vertailu
paikan
ja
ajan
prepositioita
•
modaaliapuverbit ja
korvaavia
rakenteita
•
refleksiivipronominit
•
futuurin
ja
1.
konditionaalin sekä
ehtolauseiden
vahvistus
•
2. konditionaali ja
ehtolause
alustavasti
•
liitekysymykset

Amerikanenglannin
ja
brittienglannin eroja
käsityksiä
ja
keskusteluja
Amerikasta
ja
amerikkalaisuudest
a

•
•

•
•
•
•
•
•

aikamuodot
kertaavasti
passiivi
(eri
aikamuodot
ja
apuverbit
passiivissa)
futuuri
ja
konditionaali
ing- muoto
verbin perusmuoto
epäsuora kysymys
lukusanat
substantiivit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuorten ja aikuisten
suhteet
koulukiusaaminen
terveet elämäntavat
idoleita
ja
sankareita
perustietoja
Suomesta
ulkomaalainen
Suomessa
suomalainen ruoka
urheilu ja teknologia
omien mielipiteiden
ilmaiseminen
työelämään liittyvät
viestintätilanteet
sekä
kurssien
aihepiireihin liittyvät
keskustelut

Valinnaisilla englannin kursseilla syvennetään pakollisten kurssien taitoja. Kursseilla painotetaan luovaa,
omaa kielellistä tuottamista, kulttuurin tuntemusta sekä teknologian monipuolista hyödyntämistä.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta yhdeksännen vuosiluokan päättyessä (arvosana 8 )
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Kieli: (OPH:n taitokuvausasteikon mukaan, liite )
Kuullun ymmärtäminen
B 1.1

Puhuminen
A2.2

Tekstin ymmärtäminen
A 2.2

Kirjoittaminen
B 1.1

Kulttuuritaidot: Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskinäisiä suhteita, yhtäläisyyksiä ja eroja
sekä historiallisia juuria.
Oppimaan oppiminen: Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle tyypillisiä työtapoja. Oppilas on
oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen merkityksen.

B2-kieli luokat 8-9 (SA, RA, ITA, VE)
1.kurssi: Esittäytyminen ja tutustuminen
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät tutuimpiin kielenkäyttötilanteisiin, kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja itsestä
kertominen. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja tuottamista sekä ensimmäisiin
kielenkäyttötilanteisiin liittyvien perusrakenteiden tuntemusta.
Tavoitteena on, että oppilas
• ymmärtää lyhyitä lauseita ja kysymyksiä
• selviytyy tavallisimmista kohtaamis- ja palvelutilanteista
• osaa tuottaa lyhyitä lauseita
• ranskan kielessä painottaa ääntämisen harjoittelua.
2. Lähiympäristö ja harrastukset
Kurssin aihepiirejä laajennetaan perheestä, ystävistä ja lähiympäristöstä kertomiseen, käsitellään
harrastuksia ja vapaa-aikaa.
Tavoitteena on, että oppilas
• selviytyy aihepiireihin liittyvistä tilanteista
• ymmärtää puhetta ja pystyy reagoimaan tilanteisiin.
3. Asiointia ja kaupunkimatkailua
Aihepiireinä ovat matkailu, kaupunkiin tutustuminen ja arkipäivän asiointi.
Tavoitteena on, että oppilas
• selviytyy arkipäivän asiointitilanteissa
• ymmärtää aihepiireihin liittyviä tekstejä ja viestejä.
4. Elämyksiä
Aihepiireinä ovat kohdekielisen kulttuurin esittely ja joihinkin maan ominaispiirteisiin tutustuminen.
Tavoitteena on, että oppilas
• ymmärtää kohdemaan erilaisuutta
• osaa tuottaa myös kirjallisia tekstejä.
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5.6 Matematiikka
VUOSILUOKAT 1-2
TAVOITTEET
Vuosiluokkien 1-2 matematiikan opetuksen ydintehtävänä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen,
keskittymisen, kuuntelemisen ja kommunikoinnin harjaannuttaminen sekä kokemusten hankkiminen
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Konkreettisuus toimii tärkeänä
apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin
järjestelmään. Konkreettisuutta korostetaan toiminnallisten ja kokeellisten tehtävien avulla, joissa apuna on
hyvä käyttää monipuolista välineistöä.
KESKEISET SISÄLLÖT
1. luokka
Luvut ja laskutoimitukset
• lukumäärä, lukusuora, kymmenjärjestelmän perusteet, lukujen vertailu myös konkreettisin välinein
• peruslaskutoimitukset lukualueella 0-20
• sanallisten tehtävien ratkaisemista, ongelmanratkaisua: eri laskutavat, palikat,
kymmenjärjestelmävälineet, lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö.
Algebra
• säännönmukaisuuksien ja riippuvuuksien näkeminen kuvista
• yksinkertaiset lukujonot.
Geometria
• geometristen kuvioiden tunnistamista ja käyttämistä: mm. piste, jana, suora, kaksiulotteisia muotoja.
Mittaaminen
• mittausten suorittamista ja arviointia
• pituus senttimetreinä ja metreinä
• raha
• aika, kellonaika tasatunteina ja puolitunteina.
Tietojen käsittely ja tilastot
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen
• tietojen esittäminen pylväsdiagrammina.
2.luokka
Luvut ja laskutoimitukset
• kertotaulut 1-5
• allekkainlaskuja, yhteen - ja vähennyslaskut
• peruslaskutoimitukset lukualueella 0-1000
• päässälaskuja
• sanallisten tehtävien ratkaisemista, ongelmanratkaisua myös välineillä.
Algebra
• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista
• yksinkertaiset lukujonot.
Geometria

71

•
•
•
•

geometristen kuvioiden tunnistamista ja käyttämistä: kolmiulotteisia kappaleita, kulma, muodot,
murtoviiva, puolisuora, kulma
kaksiulotteisten ja kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja nimeäminen
kolmiulotteisten kappaleiden tunnistaminen ja rakentaminen
peilauksia ja symmetria.

Mittaaminen
• mittaamisen periaatteiden ymmärtäminen, mittayksiköt ja digitaaliaika.
Tietojenkäsittely ja tilastot
• tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen.
Kuvaukset oppilaan hyvän osaamisen tasosta 2. luokan päättyessä
Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas
• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelmien ratkaisuissa
sekä esittämällä ja selittämällä niitä toisille oppilaille ja opettajalle
• pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaansa ja osaa esittää ratkaisujaan
konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, suullisesti ja kirjallisesti
• osaa tehdä vertailua, mm. pituusvertailua, ja asettaa asioita järjestykseen, löytää asioille vastakohtia,
luokitella asioita eri ominaisuuksien mukaan sekä ilmoittaa esineen sijainnin, esimerkiksi käyttämällä
sanoja yläpuolella, alla, oikealla, vasemmalla, takana ja välissä; hän osaa vertailla joukkojen
suuruuksia käyttäen sanoja enemmän, vähemmän, yhtä monta, paljon ja vähän, sekä kirjoittaa ja
käyttää vertailun symboleja >, = ja <.
Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra
Oppilas
• tietää lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, lukujen kirjoittamisen ja
lukusuoraesityksen
• hallitsee lukujen hajottamisen ja yhdistämisen, vertailun, summien ja lukujonojen muodostamisen;
hän tuntee parilliset ja parittomat luvut
• tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä sekä osaa käyttää sitä
• ymmärtää yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun sekä osaa soveltaa niitä arkitilanteissa
• osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän yksinkertaisissa tapauksissa
• tuntee ja osaa esittää konkreettisilla välineillä yksinkertaisia murtolukuja, kuten yksi kahdesosa, yksi
neljäsosa ja yksi kolmasosa.
Geometria
Oppilas
• tuntee perusmuodot tasokuvioista ja kappaleista, mm. nelikulmio, kolmio, ympyrä, pallo ja kuutio,
sekä tietää geometrian peruskäsitteet: piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma, ja niiden
yhteyden yksinkertaisimpiin tasokuvioihin
• osaa käyttää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia.
Mittaaminen
Oppilas
• osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä ja tuntee keskeisimmät suureet, kuten pituus, massa,
tilavuus ja aika
• osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa arkipäivän ongelmissa ja osaa käyttää
matemaattisia tietojaan ja taitojaan niiden ratkaisemiseen.
VUOSILUOKAT 3-5
Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja
matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee
kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan
ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti − se vaikuttaa oppilaan
henkiseen kasvamiseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta.
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Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja matematiikan
käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä
oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa
eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee
hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää oppilaan oppimisprosessin tukemisessa.
Vuosiluokkien 3−5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen,
matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja peruslaskutoimitusten
varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumisen
pohjaksi.
TAVOITTEET
Oppilas
• saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
• oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta
• oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.
KESKEISET SISÄLLÖT

3. luokka
Luvut ja laskutoimitukset
• kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään
• kellonajat
o kellonajat pistemerkintänä
o minuutti, tunti, vuorokausi
• lukujen luokittelua ja järjestämistä
o lukualue 0 - 10 000, kertolasku
• kertotaulut 2 - 10
o allekkain kertominen
o yksinumeroinen kertoja
• jakolasku
o jakolaskun käsite, erilaiset merkintätavat
o ositus- ja sisältöjako konkreetein välinein ja esimerkein
o kertolaskuja vastaavat jakolaskut
• laskualgoritmit ja päässälasku
o päässälaskua käytännön tilanteista erilaisilla laskutoimituksilla
o yhteen ja vähennyslasku 4-numeroisilla luvuilla
• murtoluku
o murtoluvun käsite
o murtolukujen lukeminen ja kirjoittaminen
o samannimisten murtolukujen suuruusvertailu
• laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen
o pyöristäminen täysiksi kymmeniksi ja sadoiksi
• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen konkreeteilla esimerkeillä
Algebra
• lausekkeen käsite ja merkitseminen
o laskujärjestys
• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen ja säännönmukaisuuksien etsintä
o seuraava, edellinen, lukujonon jatkaminen
• yhtälöiden ja ongelmien ratkaiseminen kokeilemalla
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Geometria
• symmetria-akseli
• yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat
• nelikulmioiden tutkiminen ja luokittelu
o suorakulmio, neliö, suunnikas, puolisuunnikas
• kappaleen geometristen ominaisuuksien tutkiminen
o geometrisiin muotoihin tutustuminen
• mittaamisen periaatteiden vahvistaminen
o mittavälineiden käyttö konkreettisissa tilanteissa
• mittayksiköiden käyttö
o mm, cm, m, km, g, kg, min, h, d, dl, l
• mittaustulosten arviointia ja mittauksen tarkistaminen
• tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
• tietojen etsiminen tekstistä, kuvista ja taulukoista
• yksinkertaisten diagrammien lukeminen ja piirtäminen.

4. luokka
Luvut ja laskutoimitukset
• kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, kellonajat
o paikkajärjestelmä
o viikko, kalenteri, soveltavat kellolaskut ajan yksiköillä, lukujen luokittelua ja järjestämistä
• lukualue 0 - 1 000 000
o lukujen vertailua
• kertolasku
o kertotaulujen varmentaminen
o kaksinumeroinen kertoja
• jakolasku
o jakaminen yksiköittäin
o jakokulma, yksinumeroinen jakaja
• laskualgoritmit ja päässälasku
o päässälaskua käytännön tilanteista erilaisilla laskutoimituksilla
• murtoluku
o sekaluku
o samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
• desimaaliluku
o desimaaliluvun käsite
o yhteen- ja vähennyslaskuja
o desimaalilukujen suuruusvertailu
o murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
• laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen
o pyöristäminen tuhatluvuksi
• sulkeiden käyttö
• negatiivisen kokonaisluvun käsite
o lämpötilalaskuja
• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen konkreeteilla esimerkeillä
Algebra
• lausekkeen käsite
• lausekkeen kirjoittaminen ja laskeminen
• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
• helppojen säännönmukaisuuksien etsiminen
• yhtälöiden ratkaisujen etsiminen kokeilemalla ja päättelemällä
Geometria
• suurennoksia ja pienennöksiä ruutumittakaavan avulla
• peilauksia suoran ja pisteen suhteen yksinkertaisin esimerkein ja välinein
• kulman mitta ja kulmien luokittelu
o tylppä kulma, terävä kulma, suorakulma
• kolmioiden tutkiminen ja luokittelu
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•
•
•
•
•

kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkimista
opittujen mittayksiköiden kertaaminen, soveltavia tehtäviä mittaustuloksista
tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
tietojen etsintä kuvista, taulukoista ja diagrammeista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen ja piirtäminen.

5. luokka
(5. ja 6. luokan sisällöt voidaan jaksottaa myös eri tavalla ko. luokka-asteiden aikana).
Luvut ja laskutoimitukset
• kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, kertaava tutustuminen 60-järjestelmään
• kellonajat
o miljardi
o laskuja ajan yksiköillä
• päässälaskuja peruslaskutoimituksilla soveltavien tehtävien yhteydessä
• jaollisuus
• murtoluku
o sekaluku
o laventaminen ja supistaminen
o erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
• desimaaliluku
o tuhannesosa
o desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla
o likiarvo
• prosentti
o prosentin käsite
o yhteys murtolukuun ja desimaalilukuun
• geometria
• yhdenmuotoisuus ja mittakaava
• ympyrä ja sen osia
o keskipiste, säde, halkaisija, kehä ja keskuskulma
o harpin käyttö
• kulman mittaaminen ja piirtäminen
o aste
o piirtokolmion käyttö
• piiri ja pinta-ala
o kolmion, suorakulmion ja suunnikkaan pinta-alan laskeminen (cm2)
o pinta-alayksiköitä
• mittaamisen periaatteen vahvistaminen
o pituuden, massan ja tilavuuden yksikköjärjestelmien ymmärtäminen kymmenjärjestelmäksi
• mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista
o varmistetaan aiemmin opittujen mittayksiköiden hallinta
o ml ja mg
• mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen
• tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
• diagrammien piirtäminen ja tulkinta
• koordinaatisto
o ensimmäinen neljännes
• keskiarvon käsite ja laskeminen
• tietojen luokittelu ja järjestäminen, tyyppiarvon ja mediaanin käsitteiden pohjustaminen
• kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä.
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas
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•
•
•
•
•
•

osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelman ratkaisuissa
ja esittämällä niitä monipuolisesti välineillä, kuvilla, symboleilla, sanoilla, lukujen avulla tai
diagrammeilla
pyrkii tietoisesti kohdistamaan tarkkaavaisuutensa havaintoja tehdessään: hän pystyy
kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan monipuolisesti, toimimalla, puhumalla,
kirjoittamalla ja symbolien avulla
osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, luokittelulla,
järjestämällä, konstruoimalla ja mallintamalla
osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa etsiä yhteistä
ominaisuutta: hän osaa erottaa laadullisen ja määrällisen ominaisuuden: hän osaa kuvata asia- ja
esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia väitteitä
osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa: hän pystyy tulkitsemaan yksinkertaisen
tekstin, kuvan tai tapahtuman ja tekemään suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi
osaa noudattaa sääntöjä.

Luvut, laskutoimitukset ja algebra
Oppilas
• ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta ja osaa käyttää sitä varmasti: hän
ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet sekä osaa esittää niitä eri metodeilla
• osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten väliset yhteydet:
hän osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja tehtävän ratkaisemisen jälkeen tarkistaa
laskun vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyyden
• osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia.
Geometria
Oppilas
• osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen: hän pystyy havaitsemaan yksinkertaisten
geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee tasokuvioiden käsitteiden muodostamaa
rakennetta
• tunnistaa yhdenmuotoisuuden: oppilas osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa ja pienentää
kuvioita annetussa suhteessa: hän tunnistaa suoran suhteen symmetriset kuviot
• ymmärtää mittaamisen periaatteen: hän osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja mittauksen
tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla mittayksiköllä
• osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja ja piirejä.
Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Oppilas
• osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina: hän osaa lukea yksinkertaisia
taulukoita ja diagrammeja
• osaa selvittää erilaisten tapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä osaa päätellä mahdottoman ja
varman tapauksen.

VUOSILUOKAT 6-9
Vuosiluokkien 6−9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden
ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten
ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelumallien oppiminen sekä muistamisen, keskittymisen ja
täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matematiikan ja
reaalimaailman välisiä yhteyksiä
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•
•
•
•
•
•
•

laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
loogista ja luovaa ajattelua
soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
näkemään säännönmukaisuuksia
työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

KESKEISET SISÄLLÖT

6. LUOKKA
(5. ja 6. luokan sisällöt voidaan jaksottaa myös eri tavalla ko. luokka-asteiden aikana).
Ajattelun taidot ja menetelmät
• sanallisten tehtävien tulkinta, tuottaminen ja päätelmien tekeminen
• perusteltuja arvauksia ja kokeiluja ongelmanratkaisussa
• vääräksi osoittaminen
• lukuyksiköiden suuruusluokat
• mittayksiköiden järkevä käyttö
• piirrosten käyttö ongelmanratkaisun apuvälineenä
Luvut ja laskutoimitukset
• luonnolliset luvut
• kymmenjärjestelmän luvut
• lukusuora
• peruslaskutoimitusten varmistaminen, laskujärjestys
• päässälaskutaidon ylläpito
• aikalaskut, aikaväli
• jaollisuussääntöjä (luvuilla 2,3,5,10)
• suhde
• murtolukujen supistaminen ja laventaminen, yhteen- ja vähennyslasku
• desimaaliluvun muuttaminen murtoluvuksi
• desimaalilukujen peruslaskutoimitukset
Funktio
• koordinaatisto
Geometria
• suorakulmainen särmiö, kuutio
• pituuden, pinta-alan ja tilavuuden mittayksiköt ja niiden muunnokset
• yksinkertaisia geometrisiä konstruointeja
Tilastot ja todennäköisyys
• tietoja etsiminen, kerääminen ja tallentaminen tekstistä, kuvista ja taulukoista
• keskiarvon laskeminen
• yksinkertaisia diagrammeja.

7. luokka
Ajattelun taidot ja menetelmät
• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista,
mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä
• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö
• matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen
• luokittelun ja järjestämisen käyttöä työkaluna
• matematiikan historiaa
Luvut ja laskutoimitukset
• luonnolliset, kokonais- ja rationaaliluvut
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• vastaluku, käänteisluku, itseisarvo
• murtolukujen kerto- ja jakolasku (myös sekaluvuilla)
• peruslaskutoimitukset koko rationaalilukualueella, laskujärjestys
• lukusuora, lukujen vertaileminen <, >, =
• lausekkeen sievennys
• likiarvo, pyöristäminen, arviointi, laskimen käyttö
• potenssi, eksponenttina kokonaisluku, kymmenpotenssimuoto
• potenssikaavat
• neliöjuuren käsite
Algebra
• muuttujan käsite
• kirjainlauseke, lausekkeen sieventäminen, lausekkeen arvo
Funktio
• koordinaatisto
Geometria
• kolmion ja nelikulmion käsitteet
• monikulmio
• kulman mittaaminen, kulmien luokittelu ja nimeäminen
• geometristä konstruointia, kierto
• ympyrään liittyviä käsitteitä
• yhtenevyys ja symmetria.

8.luokka
Ajattelun taidot ja menetelmät
• mallintamista
• matemaattisen tekstin tuottaminen ja tulkinta
• todistamisen pohjustaminen, arvailut, kokeilut, yritys ja erehdys, vääräksi osoittaminen, suora
todistusajattelua tukevien piirrosten käyttö
• matematiikan historiaa
Luvut ja laskutoimitukset
• lukualueet: luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut ja reaaliluvut
• alkuluku, jaollisuus, alkutekijöihin jako
• suhde, verrannollisuus
• pyöristäminen, arviointi, laskimen käyttö
• laskuja neliöjuurilla
Algebra
• lauseke ja sen sieventäminen
• polynomin käsite, polynomien yhteen, vähennys ja kertolasku
• yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko ja ratkaisujoukko
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
• verranto
• lukujonojen tutkimista ja muodostumista
Funktiot
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus
Geometria
• säännölliset monikulmiot
• tasokuvioiden piirin ja pintaalan laskeminen
• yhdenmuotoisuus
• Pythagoraan lause.

9. luokka
Ajattelun taidot ja menetelmät
• sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä
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• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä
• matematiikan historiaa
Luvut ja laskutoimitukset
• prosenttikäsitteen vahvistaminen
• prosenttilasku
Algebra
• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti
Funktiot
• riippuvuuden havaitseminen ja sen esittämine muuttujien avulla
• funktion käsite
• yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajan piirtäminen koordinaatistoon
• funktion kuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen
• lineaarinen funktio
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus
Geometria
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
• kappaleen tilavuuden ja pintaalan laskeminen
• kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä
• trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen
Todennäköisyys ja tilastot
• todennäköisyyden käsite
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen
• hajonnan käsite
• diagrammien tulkinta
• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa.
Valinnaiset kurssit; 8.-9. lk
MA SYVENTÄVÄ KURSSI (MAS)
2 tai 4 kurssia: 8. lk 2 + 9. lk 2
Tavoitteena on parantaa oppilaan jatko-opintomahdollisuuksia, kehittää ongelmanratkaisuntaitoja ja
loogisuutta sekä opettaa soveltamaan matematiikkaa arkielämässä.
MAS1 — Ongelmanratkaisu
• opetellaan käytännön ja teoreettisten ongelmien erilaisia ratkaisutapoja
• kuvat
• kaaviot
• yhtälöt
• päättelyt jne.
MAS2 ―Arkielämän matematiikkaa
• perehdytään kauppa-, pankki-, verotus-, nopeus-, mittakaava- ym. laskuihin.
9.lk:lla MAS3 — Kohti keskiastetta
MAS4 — Tilastot ja todennäköisyys
8 MA — TUKIKURSSI (MAT)
2 tai 4 kurssia: 8. lk 2 + 9. lk 2
Tavoitteena on yläasteen matematiikan kurssin kunnollinen hallinta ja taito käyttää matema-tiikkaa
arkielämässä. Kurssin tarkoituksena on tukea pakollisen matematiikan opintoja.
MAT1 + MAT2 — Kasin matikka
• polynomilaskentaa
• yhtälöitä
• prosenttilaskuja
• neliöjuurilaskuja ym.
9.lk:lla MAT3 + MAT4 — Ysin matikka
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas
• huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet
• osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole
olemassa
• osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon
• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja
tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden
• osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa
• osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku- tai muuta
diagrammia käyttäen.
Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä on luotettava
peruslaskutaito
• korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun
alkutekijöihinsä.
• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien
ratkaisemisessa.

Algebra
Oppilas osaa
• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
• potenssien laskutoimitukset
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta
algebrallisesti tai päättelemällä
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen
• arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet.

yhtälön

ja

ratkaista

sen

Funktiot
Oppilas
• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta
• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan
• osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön
annetun lukujonon muodostumisesta
• tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kahden suoran
leikkauspisteen piirtämällä.
Geometria
Oppilas osaa
• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
• soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja
• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen
• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa
kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa
• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.
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Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
• määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen
todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän
tilanteissa
• lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, keskiarvon,
mediaanin ja tyyppiarvon.

5.7 Ympäristö- ja luonnontieto
VUOSILUOKAT 1-2
Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista
koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristö- ja
luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat
oppilaan omaan ympäristöön liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat.
Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason
perusteella. Harjoituksia voidaan suorittaa yksilöllisesti ja ryhmässä sekä ulkona että sisällä.
Tavoitteet:
Oppilas
• oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä
• hankkii tietoa ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä
• oppii vertailemaan ja kuvailemaan tarkastelemiaan kohteita, ilmiöitä ja tapahtumia sekä
luokittelemaan niitä
• opettelee huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti
• oppii psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvää ajattelua ja
toimintamalleja
• toimii turvallisesti liikenteessä.
Keskeiset sisällöt:
Eliöt ja elinympäristö
• elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteiden tunnistaminen
• erilaisten elinympäristöjen (piha, puisto, metsä, niitty ja pelto) havainnoiminen
• lähiympäristön tavallisimpien kasvi-, sieni- ja eläinlajien tunnistaminen, kuvaileminen ja luokittelu
• luonnon tarkkailu eri vuodenaikoina
• kasvien ja eläinten elämänvaiheisiin tutustuminen
• ruoan alkuperä ja tuottaminen.
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
• oman lähiympäristön luonnonilmiöiden havainnoiminen ja tutkiminen
• vuorokauden ja vuodenaikoihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt
• maaston keskeisimpien piirteiden hahmottaminen ja karttaan tutustuminen
• kotiseutuun ja omaan maakuntaan tutustuminen
• Suomen, Pohjoismaiden ja muiden lähialueiden tarkasteleminen.

Ympäristön ilmiöitä ja aineita
• ääneen ja valoon liittyvät ilmiöt (eteneminen, heijastuminen, varjon muodostuminen sekä äänen ja
valon lähteet)
• lämpöilmiöiden tutkiminen (lämpötilan mittaaminen, lämmön siirtyminen ja lämmittäminen)
• oppilaan elämänpiiriin kuuluvaan teknologiaan tutustuminen (sähkö, pyörä ja jousi, magnetismi)
• arkielämään kuuluvien aineiden ja esineiden (lasi, muovi, puu, paperi, metalli ja tekstiilit) tutkiminen
sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys
• ilman ominaisuuksien tutkiminen (palaminen ja paloturvallisuus)
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•

veden ominaisuuksien ja olomuodon muutosten tutkiminen, veden käyttö ja kiertokulku luonnossa.

Ihminen, terveys ja turvallisuus
• ihmisen kehon kasvuun ja kehitykseen tutustuminen
• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset (ravitsemus, puhtaus,
koulunkäynnin, harrastusten ja levon välinen tasapaino, ulkoilu, järkevä pukeutuminen, ryhti ja
rentoutuminen)
• henkinen hyvinvointi ja mielenterveys (perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja
vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille)
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen
• turvallinen liikennekäyttäytyminen.
• yksinkertaiset ensiaputoimet
• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen.

VUOSILUOKAT 3-4
Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista
koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen
tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja
muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja sairautta. Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu
mahdollisuuksien mukaan tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat
oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat
tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy
myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan
oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa voidaan
mahdollisuuksien mukaan työskennellä myös maastossa. Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät käsitteet
voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilasta, ympäröivää maailmaa ja hänen
toimintaansa yhteisön jäsenenä. Näiden kokonaisuuksien opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa
ympäristöään sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita
koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä
• tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan niissä tapahtuvia
muutoksia sekä hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea ja Pohjoismaita
• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja
käyttämällä
• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan,
vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
• lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
• esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
• käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan
ja selitetään
• suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
• terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimintatapoja
sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja.

KESKEISET SISÄLLÖT(3. ja 4. luokan sisällöt voidaan jaksottaa myös eri tavalla ko. luokka-asteiden
aikana).
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3. luokka
Eliöt ja elinympäristöt
• erilaisia elinympäristöjä ja eliöiden sopeutumista niihin
• oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
• oma lähiympäristö
• maaston keskeiset piirteet ja kartta
• kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu ympäristö ja ihmisen
toiminta
• Suomi ihmisen elinpaikkana
Ympäristön ilmiöitä
• yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita
• erilaisten rakenteiden lujuuden tutkiminen
Ympäristön aineita
• arkielämään kuuluvia haitallisia aineita kotona ja muussa lähiympäristössä
• materiaalien säästävä käyttö ja kierrätys
• veden ominaisuuksia ja olomuodon muutokset, veden käyttö ja kiertokulku luonnossa
Ihminen ja terveys
• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset
• toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet
Turvallisuus
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen
• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen.

4. luokka
Eliöt ja elinympäristöt
• erilaisia elinympäristöjä ja eliöiden sopeutumista niihin
• oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja
• kasvien ja eläinten elämänvaiheita.
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
• Pohjoismaat ja muut lähialueet sekä maapallo ihmisen elinpaikkana
Ympäristön ilmiöitä
• ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä sekä kuulon ja näön suojelu
• lämpöön liittyviä ilmiöitä ja lämmön lähteitä
• magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä
Ympäristönaineita
• ilman ominaisuuksia sekä palaminen ja paloturvallisuus
Ihminen ja terveys
• sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset
ensiaputoimet
• perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja
mielenterveydelle
Turvallisuus
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, oman koulun
turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö ja toisen
omaisuuden kunnioittaminen.
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
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•
•
•
•
•

osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen
olennaisiin piirteisiin
osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten ominaisuuksien
perusteella
osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja
rakennettuun ympäristöön
osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa
osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja
piirtäen.

Eliöt ja ympäristöt
Oppilas
• ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri elinympäristöjen
kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia eliölajeja:
oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä
• tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri
vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen
• tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan
• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja
vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja
viihtyisyyttä
• ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, karttamerkkien
selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun pihasta ja omasta
lähiympäristöstään
• osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
• oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden alueiden
maisemallisen rikkauden
• ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää maapallon
ihmisen elinpaikkana.
Ympäristön aineita ja ilmiöitä
Oppilas
• osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina
• osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja luuppia,
sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä
• osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen, toimintaa sekä osaa tutkia
erilaisten rakenteiden lujuutta
• osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee kodissa
käytettäviä sähkölaitteita: hän ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää
sähkölaitteita turvallisesti
• tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, ääneen ja
lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen, valon eteneminenja heijastuminen sekä lämmön
siirtyminen ja lämmittäminen
• tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa toimia
niiden mukaisesti
• osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla veden
kiertokulkua luonnossa
• ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa sekä tuntee
herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä
• tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että kotona voi
olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakka- ja
alkoholituotteita
• osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.
Ihminen ja terveys
Oppilas
• osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tärkeimmät
ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja
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tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto,
säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti,
suun terveys, hygienia, pukeutuminen
osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä: hän osaa tunnistaa ja nimetä
erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä
osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa: hän tietää lääkkeiden käytön
perussääntöjä: hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua tarvittaessa.

Turvallisuus
Oppilas
• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä: hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen
koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot: hän tietää, miten
tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä
• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei
• tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa liikenteessä,
vesillä tai jäällä: hän tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää,
miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa.

5.8 Biologia ja maantieto
VUOSILUOKAT 5-6
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii
tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä
arvostamaan ja vaaliman luonnon monimuotoisuutta. Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta
tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan tulee saada
myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen
tulee perustua mahdollisuuksien mukaan tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä maastossa että
luokkahuoneessa.
Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuksen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla.
Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle
maailmaan. Opetus järjestetään siten, että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen ja
kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon opetuksen
tulee luoda pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle.
Vuosiluokilla 5 – 6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta.
Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään
fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä
vuorovaikutuksena. Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja
elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä
• hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä
• liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
• ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta
• kehittämään
ympäristölukutaitoaan,
toimimaan
ympäristöystävällisesti,
huolehtimaan
lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa
• tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
• arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina, tunnistamaan murrosiän
tunnuspiirteitä sekä ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta
• pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä
kysymyksiä
• ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset
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laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä tulkitsemaan tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä
viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla
perehtymään Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii arvostamaan ja
suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin.

KESKEISET SISÄLLÖT(5. ja 6. luokan sisällöt voidaan jaksottaa myös eri tavalla ko. luokka-asteiden
aikana).

5. luokka
Eliöt ja elinympäristöt
• elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä puutarhan antimet
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys
• ihmisen kehon rakenne ja keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset
ja sosiaaliset muutokset
• oman kehon arvostus ja suojelu, tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät sekä
seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu
• ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät, suvaitsevaisuus sekä
ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu
Luonnon monimuotoisuus
• luonnon monimuotoisuuden merkitys sekä jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet
Eurooppa osana maailmaa
• Eurooppa maailmankartalla ja Euroopan karttakuva
• Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä ihmisen toiminta.

6. luokka
Eliöt ja elinympäristöt
• lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu kasvien keruu
• eliöiden elinympäristöjä, kuten metsä ja suo, ravintoketjut sekä metsien hyötykäyttö
• kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen, eläinten ja kasvien lisääntyminen
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys
• tervettä fyysistä ja henkistä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät
• ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät, suvaitsevaisuus sekä
ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu
Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
• maailmankartan keskeinen nimistö ja karttatiedot
• sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet sekä lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet
ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä (Aasia ja
Afrikka)
• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan aiheuttamat
muutokset ympäristössä.
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa
• osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä
selostaa niiden tuloksia
• tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti.
Eliöt ja elinympäristöt
Oppilas
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tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä
osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä
tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla
ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta ja osaa
selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän
osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella.

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys
Oppilas
• osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
• osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selittää murrosiän ja
seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä
ilmenemisestä
• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, miten asioita
voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein kuvata
tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta
• tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa.
Karttataidot
Oppilas
• osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja
mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja
• osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa
kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
• osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.
Eurooppa osana maailmaa
Oppilas
• tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolojen
vaihtelua jaihmisen toimintaa Euroopassa.
Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
Oppilas
• tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot sekä
sademetsä- ja aavikkoalueet
• tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa esimerkkejä
siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimintaan, erityisesti
maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuvata ihmisten elämää erilaisissa
ympäristöissä
• osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja teollisuuden
rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat aiheuttaneet muutoksia
ympäristössä
• osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä.
VUOSILUOKAT 7-9
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetuksen tulee kehittää oppilaan
luonnontuntemusta ja opettaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat
myös evoluutioon, ekologian perusteisiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin. Biologian
opetuksessa oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin
vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa.
Biologian opetuksen tulee perustua mahdollisimman paljon tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan
luonnontieteellistä ajattelua. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tutkia
luontoa. Opetus pyritään järjestämään siten, että oppilaat saavat myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia
luonnossa opiskelusta, oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja halu vaalia elinympäristöjä ja elämän eri
muotoja kasvaa.
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Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen
tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa ja sen alueellista perustaa. Maantiedon opetuksen
tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista
ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka.
Opetuksen tulee ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden
vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan. Maantiedon opetus pyritään järjestämään siten, että oppilaiden
kulttuurien tuntemus lisääntyy ja kyky ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta eri puolilla
maailmaa kehittyy. Maantiedon opetuksen tulee toimia siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen
ajattelun välillä. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla esiintyvien
luonnontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita. Maantiedon
opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.
Biologia
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
• kuvaamaan elämän perusilmiöitä
• tunnistamaan eliölajeja, arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja suhtautumaan myönteisesti sen
vaalimiseen
• hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa
• tuntemaan kasvinviljelyn periaatteita ja kiinnostumaan kasvien kasvattamisesta
• tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään seksuaalisuuden
biologisen perustan
• tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
• ymmärtämään biotekniikan arkipäivän sovellusten merkityksen ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä
• tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongelmien
ratkaisumahdollisuuksia
• ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön
periaatteet.
KESKEISET SISÄLLÖT

7. luokka
Luonto ja ekosysteemit: vesiekosysteemi (mahd. myös metsä)
• ekosysteemin rakenne ja toiminta, vesiekosysteemin ominaispiirteet sekä mahd. jokin oma
tutkimus/tutkielma
• yhden ekosysteemin ominaispiirteet sekä tutkiminen
• ihmisen vaikutus vesiekosysteemiin ja vesiekosysteemien merkitys.

8. luokka
Elämä ja evoluutio
• solun rakenne ja toiminta
• fotosynteesi ja sen merkitys
• eliökunnan synty ja kehitys (evoluutio) ja eliökunnan järjestelmä
• luonnon monimuotoisuus
• ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio sekä ihmislajin ominaispiirteet
• kotiseudun keskeisen ekosysteemin lajien luokitteleminen ja tunnistaminen sekä ohjattu kasvien
kerääminen esim. ryhmän yhteiseen kasvioon
• metsänhoitoon ja kasvinviljelyyn tutustuminen.

9. luokka
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Ihminen
• ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot ja niiden säätely
• ihmisen lisääntyminen ja seksuaalisuuden biologinen perusta
• perinnöllisyyden peruskäsitteet ja lainalaisuudet
• perimän ja ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä.
• biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.
Yhteinen ympäristö (Yhteinen kurssi maantiedon kanssa)
• ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet
• oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön tilaa parantavien
toimien tarkastelu sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen
• ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä niiden
ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen
• Itämeren alueen ympäristökysymykset
• ihminen luonnonvarojen kuluttajana, kulutuksen merkitys sekä erilaisten tuotteiden elinkaaren
vaiheiden tutkiminen ja vertailu.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa
• käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
• työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa kerätä kasveja
ohjeiden mukaisesti
• toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.
Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa
• jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähiluonnon kasvi-,
eläin- ja sienilajeja
• kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
• nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä
• tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
• selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä
• kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologisen
kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet.
Elämä ja evoluutio
Oppilas osaa
• kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta
• selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
• kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä
• selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
• jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.
Ihminen
Oppilas osaa
• kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
• selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
• selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden kulun ja
synnytyksen
• käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
• kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja
ympäristösuojelun merkitystä
• tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
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kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esimerkkejä siitä,
millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
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Maantieto
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita maantieteellisiä
tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliittikuvia, valokuvia, kirjallisuutta,
uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä
• määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet
• ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla
• ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksen maisemassa
• ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa ja muualla
maailmassa sekä tietämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista
• tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, kunnioittamaan niitä sekä suhtautumaan myönteisesti oman
maan vähemmistökulttuureihin, maahanmuuttajiin sekä vieraisiin maihin ja niiden kansoihin
• tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä
• tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä
suunnitteluun ja kehittymiseen
• ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäristö- ja
kehityskysymyksistä sekä toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT

7. luokka
Maa - ihmisen kotiplaneetta, Amerikka
• maailman luonnonmaantieteellisen ja kulttuurimaantieteellisen karttakuvan hahmottaminen sekä
maailman alueellinen jäsentäminen
• maapallon sisäiset ja ulkoiset tapahtumat
• maapallon liikkeet
• Anglo- ja Latinalainen Amerikka: luonnonolot, väestö, luonnonvarat, ihmiset elintavat eri osissa ja
ongelmat, USA:n suurvalta-asema, merkitys, vertailu.

8. luokka
Suomi maailmassa
• Suomen karttakuva ja maisema
• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympäristö ja
perinnemaisemat
• väestö ja vähemmistökulttuurit
• vaikuttamismahdollisuudet oman ympäristön suunnittelussa ja kehittymisessä
• Suomi osana maailmaa
• oman lähiympäristön tai kotikunnan tutkiminen: luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja
sosiaalinen ympäristö.

9. luokka
Eurooppa, muu maailma
• Euroopan karttakuvan, luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toiminnan peruspiirteet sekä niiden
vuorovaikutus Euroopan eri alueilla
• Euroopan väestö, monet kansat ja kulttuurit
• Euroopan maantieteellinen tarkastelu osana maailmaa ja Euroopan tulevaisuus
• muuttuva maanosa, EU, kansainvälisyys yms.
• eurooppalaisia ympäristöongelmia
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muiden maanosien karttanimistöä.

Yhteinen ympäristö (yhteinen biologian kanssa ks. biologia IV )
Aihekokonaisuuksista OPS:iin sisältyvät ainakin
• ihmisenä kasvaminen
• kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
• vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
• osallistuva kansalaisuus ja turvallisuus
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Maantieteelliset taidot
Oppilas osaa
• etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan
mittakaavaa
• tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi uutislähteitä ja
tietoverkoissa olevaa tietoa
• havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
• vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodiagrammin
tilastotietojen perusteella.
Maailman jäsentäminen
Oppilas osaa
• hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset
peruspiirteet
• soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistietojen
analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle.
Euroopan jäsentäminen
Oppilas osaa
• kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Euroopan
maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden
• vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa muiden
maailman alueiden kanssa.
Suomen jäsentäminen
Oppilas osaa
• selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat vaikuttaneet
ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla
• kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista Suomessa
• analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kulttuuri- ja
perinnemaisemat
• osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäristönsä
suunnitteluun ja kehittymiseen
• suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön liittyviä
tutkimuksia
• tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökulttuurit
• kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko
maailman kanssa.
Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
• selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, kuten
kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen saastuminen,
väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma
• kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja parantaa
Itämeren alueen ympäristön tilaa
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kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi ja tietää
keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehityskysymyksiä voidaan ratkaista.

5.9 Fysiikka ja kemia
VUOSILUOKAT 5-6
Ihmisen jokapäiväinen elämä on täynnä ympäristön havainnointia ja tiedostamattomien muistiinpanojen
tekemistä. Ihmisen arkipäivää hallitsevat luonnontieteelliset oivallukset ja niiden hyödyntäminen. Koulun
fysiikan ja kemian opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta tiedostamaan tekemänsä havainnot ja
opettaa ottamaan selkoa ilmiöistä ja niiden taustalla vaikuttavista vuorovaikutuksista, olivatpa ne fysikaalisia
tai sosiaalisia, ja ratkomaan hänen arkipäiväänsä tulevia ongelmia oma-aloitteisesti niin, että toimintaa ohjaa
kiinnostuneisuus, arvostus ja vastuu kaikille yhteisestä elinympäristöstä ja sen prosesseista ja
suojelemisesta.
Keskeisenä tavoitteena on ohjata ja opastaa oppilasta keskeisten ilmiöiden havaitsemiseen ja syyseuraussuhteen havaitsemiseen. Opetuksen lähtökohtana ovat opetuksen oikea-aikaisuus ja
työmenetelmien monipuolisuus ja kriittisyys niin tiedonlähteitä kuin tutkimustuloksia kohtaan. Opetuksen
lähtökohtana tulee olla oppilaalle luonnolliset ilmiöt ja niihin liittyvien peruskäsitteiden käsittely oppilaan tieto, kokemus- ja käsitetasolla. Erityisesti luokka-asteilla 1-4 fysiikan ja kemian ilmiöt liittyvät luonnollisesti ja
hyvin kiinteästi maantietoon ja biologiaan.
Luonnontieteellisen maailmankuvan kehittyminen on historiallisesti perustunut havaittavista ilmiöistä tehtyihin
toistettaviin kokeisiin, joiden perusteella tiedon määrä ja käsitys ilmiöstä on lisääntynyt. Tämän tutkivan,
kokeellisen mallin tuominen opetukseen on ensisijaisen tärkeää kaikilla luokka-asteilla, mutta erityisesti se
korostuu luokka-asteilla 1-6, jolloin oppilas voi yksinkertaisilla kokeilla todentaa, täsmentää ja rakentaa
hänelle aikaisempien havaintojensa kautta muodostunutta käsitystä asiasta ja opetella turvallisia ja oikeita
tutkimisen työtapoja. Samalla opettajalle avautuu mahdollisuus havainnoida ja selvittää oppilaan
oppimisprosessia seuraamalla hänen ongelmanratkaisumenetelmiään.
Fysiikan ja kemian opetukseen on luonnollista integroida energian käyttöön ja kulutukseen liittyviä
ympäristövaikutuksia, turvallinen liikkuminen, erilaisten kulttuurien vaikutus luonnontieteen kehitykseen
ennen ja nyt sekä yhteistyön merkitys eri kulttuurien välillä ja erilaisten ihmisten merkitys uusien ideoiden
tuojana, päihde- ja vaikuteaineiden tiedollinen tausta ja vaikutuksilta suojautuminen.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• turvallisen työskentelyn sekä toisten huomioimisen ja kunnioittamisen
• suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäistä havainnointia ja kokeellista työskentelyä
• tekemään ja kriittisesti tulkitsemaan tekemiään kokeita ja mittauksia erilaisilla mittavälineillä
• ymmärtämään mittasuhteiden sekä hyvin suurten ja hyvin pienten lukujen suhteet
• ymmärtää tekemissään kokeissa erilaiset vuorovaikutus- ja syy-seuraussuhteet
• käyttämään fysiikan ja kemian terminologiaa perustellessaan ajatuksiaan ja osallistuessaan
ympäristöä käsitteleviin ja elinympäristön monimuotoisuuden turvaamiseksi käytäviin keskusteluihin
• huomioimaan energiantuotannon ja energiankäytön ympäristövaikutukset ja vertailemaan kriittisesti
erilaisten menetelmien vaikutuksia elinkaariajatteluun perustuen
• toimimaan osana asiantuntijajoukkoa - kirjoittamaan yksinkertaisesti jäsennellyn tutkimusselostuksen
• kuvailemaan ja julkaisemaan havainnoistaan saamiaan tuloksia monipuolisesti tekstin, kaavioiden,
piirrosten ja mallintamisen muodossa erilaisilla käytössä olevilla esitysvälineillä
• hakemaan ja täydentämään tietoa siihen kriittisesti suhtautuen kirjastosta ja Internetistä.
Opetusmenetelmissä tulee korostua oppilaan omien kokemusten ja käytettävissä olevien välineiden
mukaisella tavalla kokeellisuus, elämyksellisyys ja osallistuvuus sekä itsenäisenä tutkijana että osallisena
tutkivaa ryhmää.
KESKEISET SISÄLLÖT

5. luokka
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•
•
•
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liike ja siihen läheisesti liittyvät ilmiöt: tasainen liike, etenevä liike, pyörivä liike, kiihtyvä liike ja
hidastuva liike. Teema: turvallinen pyöräilijä.
mittaaminen: pituuden, tilavuuksien, aikojen ja massojen mittaamista
massa ja voima: massan ja painon käsitteet, kappaleen tasapaino, voimat liiketilan ja muodon
muuttajana. Teema: vuorovaikutuksen perusta.
sähkö: hankaussähkö ja varaukset. Yksinkertaiset virtapiirit ja virtapiirin osien nimitykset ja tehtävät
(kytkin, virtalähde ), sähköturvallisuus
vesi ja ilma: liukeneminen ja suodattaminen. Teema: kalat hengittävät merissäkin.

6. luokka
•
•
•
•
•

aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas: Maa ja Kuu, vuorokauden- ja vuodenajat ja niihin liittyvät
tähtitaivaan- ja luonnonilmiöt
lämpötila ja lämpö: käsitteiden ero, lämmön siirtyminen, lämpö energiamuotona. Lämpötilan
muutoksen graafinen seuranta
energia: energian tuotantotapojen vertailua, vastuullisuus energiankuluttajana ja kestävän
kehityksen merkitys
voima ja vuorovaikutus: kitkan lajit ja riippuvuus pinnoista, jarrutus/kiihdytys (ilman ja veden
vastus?), tiheys kokeellisesti (uppoaa kelluu) keskittyen käsitteen merkitykseen
aineet ympärillämme: luokittelua aineen ominaisuuksien mukaan
o kovuus, taipuisuus, hauraus, tiheys
o pH:n käsitteitä (happamuus, emäksisyys, neutraalius)
o uuttaminen (happaman liuoksen valmistus hedelmän tai vihanneksen kuorista, teen
valmistus)
o alkuaineiden kemiallisia merkkejä ja joidenkin yhdisteiden kemiallinen merkintätapa (vesi,
happi, typpi, hiili)
o ilman koostumus
o liekillinen palaminen
o haitalliset aineet turvallisessa ympäristössä (kemikaalit ja lääkkeet kotona)
o päihdeaineet ja niiden vaikutukset.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
• osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa annettuja
ohjeita
• osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa havaintojen
teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muutoksiin
• osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan esimerkiksi
taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syyseuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella on, sitä vaikeampi se on saada
liikkeelle tai pysäyttää
• osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen
liukenemiseen
• osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden ominaisuuksien
kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa
• osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa,
tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.
Energia ja sähkö
Oppilas
• tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään
valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen
• tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa luokitella
luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.
Luonnon rakenteet
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Oppilas
• osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja vedenvastus
sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä
• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja
liikenteessä
• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun vaiheet,
pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta
• osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä.
Aineet ympärillämme
Oppilas
• tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisiamerkkejä sekä ymmärtää
ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä
• osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan
• osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä
sekä osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, kiteytystä ja seulomista
• tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta sekä
osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia esimerkiksi happamuutta
• tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne ovat haitallisia,
ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista.

7. luokka
FYSIIKKA
TAVOITTEET
•
•
•
•
•

syventää oppilaan mittaamisen ja ilmiöiden havainnoimisen taitoja
tutustua fysikaalisten ilmiöiden tutkimiseen ja mittausten suunnitteluun
tutkitaan värähdys- ja aaltoliikkeen sekä valon perusominaisuuksia ja yksinkertaisimpia
lainalaisuuksia
tutkitaan lämpöenergiaa ja siihen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
oppilas oppii tutkimustulosten graafista esittämistä.

KESKEISET SISÄLLÖT
Mittaaminen
• opiskellaan SI-järjestelmän perusuureet ja suurejärjestelmä mittaamalla eri perussuureita
mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti.
• kiinnitetään myös huomiota johdannaissuureisiin kuten nopeus ja tiheys.
Värähdys- ja aaltoliike
• opiskellaan värähdysliikkeen peruskäsitteitä (pitkittäinen ja poikittainen aaltoliike, aallonpituus,
värähdysaika, amplitudi)
• äänen etenemisen vaatimukset ja äänen synty
Valon perusominaisuudet
• käsitellään valon synty, eteneminen ja nopeus
• tutkitaan valon heijastumista erilasista peileistä ja taittumista yksinkertaisilla linsseillä ilmiön
lainalaisuuden kannalta.
KEMIA
TAVOITTEET
Syventää kemian kokeellista osaamista ja ilmiöiden havainnoimista ja turvallista kokeellista työskentelyä.
Tutustutaan aikaisempaa syvällisemmin kemian työtapoihin ja syvennetään kemian merkkikielen osaamista
ja käyttämistä. Syvennetään tietoutta kemiallisesta reaktiosta ja sen nopeuteen vaikuttavista tekijöistä.
Luokitellaan aineita niiden kemiallisten ominaisuuksien mukaan.
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KESKEISET SISÄLLÖT
Kemian peruskäsitteet ja turvallinen tutkiminen
• kemiallinen reaktio: kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, milloin tapahtuu kemiallinen reaktio,
milloin on kyse fysikaalisesta ilmiöstä ja tutkitaan kokeellisesti kemiallisen reaktion nopeuteen
vaikuttavia tekijöitä
• aineiden erottaminen toisistaan. Kerrataan lyhyesti suodattaminen ja uuttaminen ja käsitellään
haihduttaminen, kromatografia (paperi) ja erityisesti tislaaminen
• harjoitellaan kemian merkkikieltä opettelemalla kirjoittamaan kemian merkkikielellä vedyn
palamisreaktio palamisreaktion tutkimisen yhteydessä
• tutustutaan ilman ja veden tärkeimpiin kemiallisiin ominaisuuksiin ja ymmärretään kemian osaamisen
tärkeys ilmaston ja vesistöjen suojelussa
• tutustutaan tärkeimpien ruoka-aineiden: hiilihydraattien, rasvojen ja valkuaisaineiden kemiaan.

TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 8-9
Oppilas oppii työskentelemään ja tukimaat fysiikkaan ja kemiaan liittyviä ilmiöitä turvallisesti sekä
itsenäisesti, että ryhmän jäsenenä ja huomioimaan ryhmässä kaikkien työturvallisuuden. Tutkiessaan
luonnonilmiöitä oppilas havainnoi, tekee mittauksia, vertailuja ja päätelmiä sekä itsenäisesti, että luontevasti
muiden kanssa tietoa avoimesti toisille jakaen. Samalla opitaan kritiikin merkitys tiedon testauksessa,
hypoteesien ja teorioiden rakentamisessa sekä niiden testaamisessa. Oppilas oppii ymmärtämään aineiden
kiertokulkuun liittyviä prosesseja tutkimalla aineen ominaisuuksia kemiallisesti ja fysikaalisesti sekä pystyy
osallistumaan kriittisesti mielipiteitään perustellen keskusteluun luonnonvarojen hyödyntämisestä. Oppilas
ymmärtää reaktioyhtälön tapana kuvata, suunnitella ja hallita kemiallista reaktiota.
Oppilas oppii suunnittelemaan luonnontieteellisen tutkivan käsityksen mukaiseen kokeellisuuteen perustuvia
yksinkertaisia kokeita joissa muuttujia hallitaan ja tarvittaessa muutetaan luontevasti ja kriittisesti. Tulosten
esittämisessä ja käsittelemisessä pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään kaikkia koulussa
käytettävissä olevia tieto- ja AV-teknisiä apuvälineitä. Esityksissä pyritään kriittiseen ja terminologialtaan
täsmälliseen kieleen.
Oppilaat oppivat myös matematiikan merkityksen fysiikan ja kemian apuvälineenä mittausten, niiden
algebrallisen ja numeerisen käsittelyn, ja graafisten esitysten käyttämisessä.
Opetuksen päämääränä voidaan pitää oppilaan innostamista ottamaan selvää luonnonilmiöistä, niissä
vaikuttavista prosesseista, energiamuutoksista ja luonnon rakenteista, vuorovaikutuksista ja syyseuraussuhteiden ymmärtämisestä vastuullisena luonnonvarojen hyödyntäjänä.

8 luokka
FYSIIKKA
KESKEISET SISÄLLÖT
Mekaniikka
• pyritään tuomaan esille fysiikan näkyminen arkipäiväisessä toiminnassa. Tähän kiinnitetään
erityisesti huomiota käsiteltäessä liikkeeseen ja voimaan liittyviä ilmiöitä
• käsitellään liikkeen lajit: tasainen, kiihtyvä ja hidastuva liike ja nopeus. Kappaleiden välinen
vuorovaikutus tuodaan esille liikkeen, voiman ja niihin liittyvien ilmiöiden tutkimisen kautta
• kappaleen ja aineen fysikaalisia ominaisuuksia tutkitaan mm, tiheyden, kitkansa, paineen ja nosteen
avulla
• energian häviämättömyys sekä työ ja teho tuodaan esille sekä laskennallisesti, että kokeellisesti
• lämpöenergia: kiinnitetään erityistä huomiota lämpöopin käsitteiden merkitysten selventämiseen
(lämpö -lämpötila) ja energian sitoutumisen (ominaislämmöt) aikaansaamiin ilmiöihin
(lämpölaajeneminen, olomuotojen muutokset).
KEMIA
KESKEISET SISÄLLÖT
•

alkuaineiden elektroniverhon rakenteen perusteita ja sen vaikutus atomien väliseen sitoutumiseen
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•
•

metallisidos, ionisidos ja kovalenttinen sidos sekä näiden sidosten tärkeimmät ominaisuudet
alkuaineiden reaktio hapen kanssa ja alkuaineoksidin vaikutus happojen ja emästen synnyssä
pH käsitteenä ja pH:n vaikutus ympäristössä, neutraloituminen ja suolat.

9. luokka
FYSIIKKA
Sähkö ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ydinfysiikka
• sähkössä harjoitellaan erilaisten virtapiirien rakentamista
• virran, jännitteen ja vastuksen mittaamista sekä näihin suureisiin vaikuttavien tekijöiden tutkimista
sekä rinnan, että sarjaankytketyillä laitteilla
• tutkitaan sähkömagneettista induktiota ja siihen liittyviä ilmiöitä, kuten muuntaja ja sähkönsiirto sekä
sähköntuotanto
• ydinfysiikassa hälvennetään perusteettomia pelkoja säteilyä kohtaan yleisesti ja tuodaan esille
erilaiset ydinreaktiot, säteilylajit ja perehdytään energian tuottamiseen fissiolla ja fuusiolla sekä
säteilyn lääketieteellisiin ja teknisiin sovelluksiin.
KEMIA
KESKEISET SISÄLLÖT
Sähkökemia
• painotetaan metallien välisiä hapettumis-pelkistymisreaktioita ja spontaanin reaktion ja elektrolyysin
vaatimuksia ja eroavaisuuksia sekä kemialliselta korroosiolta suojaamista.
Elollisen luonnon kemia
• perehdytään orgaanisen kemian yhdisteluokista hiilivetyjen, alkoholien ja estereiden reaktioihin
(korvautumisreaktio, liittymisreaktio, palaminen) ja aineen rakenteeseen (isomeria ja molekyyli- sekä
rakennekaavat) ja ominaisuuksiin sekä merkitykseen jokapäiväisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
• osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa
• osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksinkertaisia
kokeita ja laatia tekimistään kokeista pienimuotoisia tutkimusselostuksia ja yhdistää niihin taulukkoja
ja graafisia esityksiä
• osaa tutkia ja ymmärtää vuorovaikutussuhteet liikeilmiöissä ja osaa kuvata niitä oikeiden suureiden
avulla myös graafisesti: tasaisessa, hidastuvassa ja kiihtyvässä liikkeessä ja käyttää tekemäänsä
mallia keskinopeuden laskemiseen ja soveltamisen liikenneturvallisuudessa
• ymmärtää yksinkertaisten koneiden toimintaperiaatteet ja osaa kuvata niitä oikeilla termeillä ja
kuvantaa tutkimiaan suureita oikein ja ymmärtää energian säilymisen periaatteen
• ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumisesta
erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamisessa sekä ymmärtää työhön,
tehoon ja paineeseen liittyvät vuorovaikutussuhteet sekä osaa tutkia niitä itsenäisinä ja
energiaperiaatteen kannalta
• tunnistaa erilaiset aaltoliikkeet ja siihen liittyvien ilmiöiden, kuten taittumisen, heijastumisen
etenemisen ja aaltoliikkeen synnyn ja osaa tutkia niitä käyttämällä oikeita suureita
• ymmärtää valon kahtalaisen luonteen ja valon osana sähkömagneettista spektriä ja osaa tutkia
valoon liittyviä ilmiöitä, kuten taittumista ja heijastumista ja ymmärtää näkemiseen liittyvien ilmiöiden
fysikaalisen perustan
• tunnistaa, ymmärtää ja osaa tulkita lämmönsiirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja pystyy
kuvailemaan lämpöopin ilmiöitä oikeilla termeillä ja suureilla sekä kirjallisessa, että graafisessa
muodossa
• ymmärtää lämmön energiana, joka saa aikaan muutoksia aineessa ja sen ominaisuuksissa, kuten
olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen
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•
•
•

osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti ja ymmärtää niiden toiminnan perusperiaatteet ja
taloudellisen käytön, sekä ympäristölle aiheuttamat rasitukset ja osaa huomioida sekä erilaisten
energiantuotantotapojen, että erilaisten energia kuluttavien laitteiden ympäristövaikutuksia
ymmärtää suljetun ja avoimen piirin eron ja jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa
virtapiirissä ja vastuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen ja ohmin lakiin vaikuttavien tekijöiden
vaikutuksen
tuntee ja ymmärtää sähkömagneettisen säteilyn lisäksi ydinmagneettisen ja hiukkassäteilyn, sekä
niiden vaikutuksia ja pystyy erottamaan vaaralliset (ionisoivat) säteilylajit vaarattomista ja osaa
suojautua säteilyltä
pystyy hahmottamaan maailmankaikkeuden mittasuhteita ja rakenneosasia alkeishiukkasista
galakseihin ja pystyy käyttämään esityksissään keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia,
vuorovaikutus ja säteily.

5.10 Terveystieto
Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää
oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen tehtävänä on kehittää
oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia.
Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi
toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavoista, terveystottumuksista
ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden
edistämiseksi.
Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva. Opetuksen
lähtökohtana tulee olla lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen elämänkulku. Opetuksessa
otetaan huomioon myös yleiset ja koulu- ja paikkakuntakohtaiset ajankohtaiset terveyteen ja turvallisuuteen
liittyvät kysymykset. Opetuksessa kehitetään tärkeitä tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja
sekä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa.
Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1–4 osana ympäristö- ja luonnontieto -oppiaineryhmää, vuosiluokilla 5–
6 osana biologia/maantietoa ja fysiikka/kemiaa ja itsenäisenä oppiaineena vuosiluokilla 7–9. Terveystiedon
opetus tulee suunnitella siten, että oppilaalle muodostuu kokonaisvaltainen kuva terveystiedosta koko
perusopetuksen aikana. Terveystiedon sekä biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, kotitalouden, liikunnan
ja yhteiskuntaopin opetusta tulee suunnitella yhteistyössä. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä
myös oppilashuollon henkilöstön kanssa.

3. luokka
TAVOITTEET
Kasvu ja kehitys
• oppilas oppii fyysistä ja psyykkistä itsetuntemusta
• oppilas oppii ilmaisemaan omia tunteitaan
• oppilas tiedostaa liikunnan merkityksen terveydelle
Omasta terveydestä huolehtiminen
• oppilas ymmärtää omasta hygieniastaan huolehtimisen tärkeyden
• oppilas oppii oikean pukeutumisen merkityksen
• oppilas ymmärtää terveellisen ravinnon merkityksen
Henkinen terveys
• oppilas oppii toimimaan erilaisten ihmisten kanssa
• oppilas oppii jakamaan aikaansa eri asioiden kesken
Turvallisuus
• oppilas oppii toimimaan turvallisesti eri tilanteissa
• oppilas oppii toimimaan liikenteessä.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
• luiden ja lihasten perustehtävät
• terveiden elämäntapojen noudattaminen
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• liikunnan merkitys
• toisten huomioon ottaminen ja auttaminen
Omasta terveydestä huolehtiminen
• peseytymisen merkitys
• vaatteiden vaihto
• sään mukainen pukeutuminen
• eri tilanteisiin pukeutuminen
• terveellisen ruoan merkitys
• levon merkitys terveydelle
Henkinen terveys
• oman perheen ja suvun merkitys
• koulutyö, vapaa-aika ja harrastukset: omien voimien jakaminen tasapuolisesti eri asioiden kesken
• rahan käyttö
Turvallisuus
• koulun sääntöjen noudattaminen
• jalankulkijan ja polkupyöräilijän säännöt
• polkupyörän varusteet.

4. luokka
TAVOITTEET
Kasvu ja kehitys
• oppilas oppii fyysistä ja psyykkistä itsetuntemusta
• oppilas oppii itsensä ja muiden arvostamista
• oppilas ymmärtää liikunnan merkityksen elimistölle ja fyysiselle kunnolle
Omasta terveydestä huolehtiminen
• oppilas ymmärtää henkilökohtaisen hygienian merkityksen
• oppilas osaa pukeutua eri tilanteiden mukaan
• oppilas tietää monipuolisen ravitsemuksen perusteet
• oppilas osaa yksinkertaiset ensiaputoimet
Henkinen terveys
• oppilas hyväksyy erilaisuutta
• oppilas tietää harrastusten merkityksen itsetunnolle
Turvallisuus
• oppilas tietää eri yhteisöjen säännöt ja niiden merkityksen
• oppilas kantaa vastuuta omista tavaroistaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
• liikunnan vaikutus elimistöön ja fyysiseen kuntoon
• fyysisen kunnon seuraaminen
• toisten ihmisten auttaminen
• vastuullinen toiminta ryhmän jäsenenä
Omasta terveydestä huolehtiminen
• peseytymisen merkitys
• sään mukainen pukeutuminen
• eri tilanteisiin pukeutuminen
• perusruokalajit
• työergonomia
• avun hälyttäminen
Henkinen terveys
• erilaisuuden hyväksyminen
• yksilöllisyyden vaikutus asioiden tärkeysjärjestykseen
Turvallisuus
• liikennemerkit
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•

polkupyöräilijän liikennesäännöt.

5. luokka
TAVOITTEET
Kasvu ja kehitys
• oppilas oppii fyysistä ja psyykkistä itsetuntemusta
• oppilas oppii toimimaan vastuullisesti ryhmässään
• oppilas oppii hyväksymään muutoksia itsessään
Omasta terveydestä huolehtiminen
• oppilas ymmärtää henkilökohtaisen hygienian merkityksen
• oppilas tietää oikean pukeutumisen eri tilanteissa
• oppilas tietää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille
Henkinen terveys
• oppilas tietää oikean ja väärän eron
• oppilas oppii ottamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista
Turvallisuus
• oppilas tietää eri yhteisöjen säännöt ja niiden merkityksen
• oppilas tietää oikean liikennekäyttäytymisen
• oppilas tietää, miten liikutaan vesillä ja jäällä
Terveydelle haitalliset aineet
• oppilas tietää alkoholin, tupakan sekä huumeiden käytön vaikutukset elämän eri osa-alueilla.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
• ihmiselimistön toiminta
• murrosikä ja sen tuomat muutokset
• rakentava yhteistoiminta ryhmässä
Omasta terveydestä huolehtiminen
• päivittäisestä peseytymisestä huolehtiminen
• sään ja tilaisuuden luonteen mukainen pukeutuminen
• terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkitys
• suomalaisten tyypilliset kansantaudit
Henkinen terveys
• yhteisöllisesti oikean ja väärän erottaminen
• vastuu omista ja yhteisistä asioista ja niiden hoitamisesta
Turvallisuus
• oikea asenne liikenteessä
• turvallinen liikkuminen vesillä ja jäällä
• taitoajo polkupyörällä
Terveydelle haitalliset aineet
• alkoholin, tupakanpolton ja huumeiden käytön vaikutukset elimistöön, terveyteen, arkielämään ja
ihmissuhteisiin.

6. luokka
TAVOITTEET
Kasvu ja kehitys
• oppilas oppii fyysistä ja psyykkistä itsetuntemusta
• oppilas oppii itsensä ja muiden arvostamista
Omasta terveydestä huolehtiminen
• oppilas ymmärtää henkilökohtaisen hygienian merkityksen
• oppilas oppii pukeutumaan eri tilanteiden mukaan
• oppilas ymmärtää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille

101

Henkinen terveys
• oppilas tietää oikean ja väärän eron
• oppilas oppii ottamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista
Turvallisuus
• oppilas ymmärtää sääntöjen merkityksen eri tilanteissa
• oppilas ymmärtää oikean liikennekäyttäytymisen merkityksen
Terveydelle haitalliset aineet
• oppilas tietää alkoholin, tupakanpolton sekä huumeiden käytön vaikutukset.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
• luuston ja lihasten tehtävät
• sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta
• ruuansulatus
• murrosiän tuomat muutokset
Omasta terveydestä huolehtiminen
• päivittäisestä peseytymisestä huolehtiminen
• sään ja tilaisuuden luonteen mukainen pukeutuminen
• säännölliset ruokailuajat
• ruokapyramidi tai -ympyrä
• tyypillisimpiä pitkäaikaissairauksia
Henkinen terveys
• oikean ja väärän erottaminen
• vastuu omista ja yhteisistä asioista
Turvallisuus
• oikealla asenteella liikenteessä
• polkupyörän huolto
• ensiavun alkeita
Terveydelle haitalliset aineet
• alkoholin, tupakanpolton sekä huumeiden käytön vaikutukset elimistöön ja terveyteen, arkielämään,
ihmissuhteisiin sekä rahankäyttöön.

TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 7-9
Oppilas oppii
• tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmärtämään
nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
• ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisten
hyvinvoinnissa
• ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja sairauksiin liittyviä
arvoja ja näkemyksiä
• kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiätekijöitä sekä
tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja
• huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen sekä
toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa
• tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen
taitoja
• arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden ja
terveyden näkökulmasta
• käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyntämään
niitä terveyden edistämiseksi
• ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten perheen,
koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä.
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7. luokka
KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
• terveyden määritelmä
• elämäntapojen ja valintojen vaikutukset terveyteen
• itsetuntemuksen kehittäminen
• murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
• erilaisuus ja yksilöllisyys
Omasta terveydestä huolehtiminen
• henkilökohtainen hygienia
• uni, lepo ja väsymys
• sairastaminen ja itsehoito
• päänsärky, vatsavaivat, kuukautiskivut, flunssat ja influenssa
Ravitsemus
• energiantarve
• terveellinen ruoka
• aterioinnin päivärytmitys
• lihava, laiha, normaali
Liikunta
• ryhti ja kehon oikea käyttö
• liikunnan vaikutukset terveyteen
• liikunnan vaikutukset elimistöön
Henkinen terveys
• itsetuntemus ja itsearvostus
• vuorovaikutustaitoja: minä – viesti, kuuntelemisen taito sekä mieltä painavista asioista puhuminen
• hiljaisuuden kohtaaminen ja hyödyntäminen
Seksuaalisuus
• seksuaalisuuden tunnistaminen
• seksuaaliset oikeudet
• kuukautiset
• siemensyöksyt
• itsetyydytys
• ihastuminen, rakastuminen
Päihde- ja vaikuteaineet
• käytön syyt ja vaikutukset sekä lähiympäristön merkitys
• kieltäytyminen, riippuvuus ja mielihyvä, lainsäädäntö
• tupakointi ja nuuskan käyttö
• alkoholin käyttö
• huumeiden käyttö
Turvallisuus
• turvallisesti kotona, vapaa-aikana, koulussa ja liikenteessä
• kodin vaarapaikat ja parannusehdotukset
• paloturvallisuus ja toiminta palon syttyessä
• riskitilanteet koulussa
• koulumatkan ja kouluympäristön vaarapaikat
• henkinen turvallisuus/koulukiusaaminen
• kevyen liikenteen säännöt
• hätäilmoituksen teko
Tapaturmat ja ensiapu
• auttamisvelvollisuus
• puhallus- ja paineluelvytys
• sokin ehkäisy
• tajuttoman kylkiasento
• verenvuotojen tyrehdyttäminen.
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8. luokka
KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
• murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
• erilaisuus ja yksilöllisyys.
Omasta terveydestä huolehtiminen
• lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö
• sairastaminen ja itsehoito
o niska- ja selkäkivut, allergiat ja astma, diabetes.
Ravitsemus
• syömishäiriöt
• erityisruokavaliot
• kauneusihanteet
• osteoporoosin ehkäisy
Liikunta
• oman kunnon seuranta
• luuliikunta
• liikunnan haittavaikutuksia
Henkinen terveys
• psyykkinen kasvu
• sosiaaliset suhteet
• perheen ja kavereiden merkitys
• nuoruuden kehityksen erityispiirteet
• ongelmien ratkaiseminen
• vastuut ja velvollisuudet
• suvaitsevaisuus
Seksuaalisuus
• seurustelu
• seksi ja yksilölliset arvot
• raskauden ehkäisy
• nuoria koskeva seksuaalirikoslaki
• alkoholi ja seksi
Päihde- ja vaikuteaineet
• käytön syyt ja vaikutukset sekä lähiympäristön merkitys
• imppaaminen
• lääkkeiden päihdekäyttö
Turvallisuus
• esi- ja jääturvallisuus
• mopolla liikenteessä
• kevyen liikenteen säännöt
• päihteet ja liikenne
Tapaturmat ja ensiapu
• kuljetuksen järjestäminen ja kuljetusasennot
• haavojen, palo- ja paleltumavammojen hoito ja ensiapu
• murtumien ja nyrjähdysten ensiapu.
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9. luokka
KESKEISET SISÄLLÖT
Kasvu ja kehitys
• ihmisen elämänkulku syntymästä kuolemaan
• terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden näkymät ja uhkatekijät
• miten ja miksi minun kannattaa huolehtia itsestäni?
Omasta terveydestä huolehtiminen
• koulun ja kunnan tarjoamat terveydenhuoltopalvelut
• terveellisen ympäristön merkitys ja omakohtaiset vaikuttamismahdollisuudet
• työhyvinvointi
• suomalaisten yleisimmät kansantaudit
o mielenterveysongelmat
o tuki- ja liikuntaelinsairaudet
o sydän- ja verisuonisairaudet
o syöpä
o tartuntataudit
o terveyteen liittyviä eroja eri kulttuureissa
Ravitsemus
• henkilökohtaiset ruokatottumukset ja niiden seuraamukset tulevaisuudelleni
• ajankohtainen terveysviestintä
Liikunta
• henkilökohtainen liikuntaohjelma
• terveysliikunta
• liikunta elämäntavaksi
• liikunta eri ikäkausina
Henkinen terveys
• suvaitsevaisuus
• sosiaalisten suhteiden kulttuurit ja tavat
• sosiaalinen tuki ja turvaverkko
• rasittaako – stressaako, masentaako?
• henkilökohtaiset voimavarat
• kriisitilanteiden käsittely ja selviämisen keinot
• vapaaehtoistoimintaan osallistuminen
Seksuaalisuus
• vastuut ja velvollisuudet parisuhteessa ja perheessä
• abortti
• erilaisuus seksuaalisuudessa
• sukupuolitaudit ja niiden ehkäisy
Päihde- ja vaikuteaineet
• median merkitys mielikuviin ja käyttöön
• alkoholismi
• päihteet ja raskaus
Turvallisuus
• mahdolliset ympäristöonnettomuudet lähialueella sekä toiminta ja turvallisuus niitä kohdatessa
Tapaturmat ja ensiapu
• myrkytysten ja syövytysvammojen ensiapu
• sähkötapaturmien ensiapu
• hypotermia
• kallovammat ja ensiapu
• silmävammat ja ensiapu
• äkilliset sairauskohtaukset ja ensiapu
• toiminta erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä ensiaputaitojen soveltaminen niissä.
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Kasvu ja kehitys
Oppilas
• tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä terveyden
näkökulmasta
• osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä terveyden
kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja tietää liikunnan terveysvaikutuksia
• osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä
keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista
• tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään
• osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden mahdollisia
ratkaisuja.
Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
• tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä
osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä
• osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja
liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa
perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä
• tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esimerkkejä
väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta
• osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden ehkäisyä
pääpiirteissään
• tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara- ja
onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua.
Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
• osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esimerkkejä
siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen
sopivalla tavalla
• osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen
käytön perusteet
• osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää esimerkein
arkielämän terveyttä edistäviä valintoja
• osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida kriittisesti
erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä.
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas
• tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä
• osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä keinoista
omassa lähiympäristössään
• tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa hakeutua niihin ja
kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan tarkoituksenmukaisesti
• osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskevaa
lainsäädäntöä.

5.11 Uskonto: Kaikki uskonnolliset ryhmät
Uskontoa käsitellään opetuksessa yhtenä kulttuurin vaikuttavana osana. Uskonnon opetuksessa korostetaan
oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata ja suvaita muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin
Suomessa esiintyviä katsomusperinteitä ja tapoja.
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Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia
identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata uskonnollinen ja
eettinen ulottuvuus omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tavoite on uskonnollinen ja
katsomuksellinen yleissivistys.
Opetuksen tavoitteena on
• perehdyttää omaan uskontoon
• perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen
• tutustuttaa muihin uskontoihin
• auttaa ymmärtämään uskontojen merkitystä
• kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon etiikkaa.

Ev.lut uskonto
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti uskonnolliseen
kulttuuriin. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään
uskontojen vaikutuksia lähiympäristössään, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite on laaja
uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.
VUOSILUOKAT 1-2
Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden avulla oppilasta
kannustetaan pohtimaan hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää. Uskonnon opetuksen avulla oppilaille tarjotaan
myös eväitä oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseen sekä omien arvojen muodostamiseen oman
maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Kirkkovuoden juhlien kautta jokainen oppilas kohtaa kristinuskon
keskeisen sisällön ja tutustuu suomalaiseen katsomusperinteeseen.
Tavoitteet:
Oppilas
• oppii eettisten asioiden pohdintaa.
• tutustuu kristinuskon perusteisiin ja evankelisluterilaisen kirkon toimintaan lähiympäristössään.
• tutustuu kirkkovuoden juhliin, perhejuhliin ja seurakunnan toimintaan.
• tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja muihin uskontoihin arkikokemuksiensa ja lähiympäristön
tarjoamien konkreettisten esimerkkien avulla.
• tutustuu Raamatun kertomuksiin.

Keskeiset sisällöt ensimmäisellä ja toisella luokalla:
• elämän, toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus.
• yhdessä elämisen kysymykset, suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus, valintojen tekeminen
• Jumala Taivaan Isänä ja Luojana
• Jeesuksen elämä ja tärkeimmät opetukset
• kirkkovuoden suurimmat juhlat
• Raamattu : Vanha ja Uusi testamentti, Pyhä kirja
• Isä meidän -rukous, lasten rukouksia
• lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
• kotiseurakunta : tutustuminen kotikirkkoon, oman srk:n lapsi- ja nuorisotyöhön, jumalanpalvelukseen
ja kristillisiin perhejuhliin.
• ortodoksinen kirkko.
• muut lähiympäristön uskonnot.

Ortodoksinen uskonto
Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja
ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään
uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Lisäksi opetuksessa pyritään uskonnollisen ja
katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.
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Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1-2 on tietojen, taitojen ja pyhän kokemisen
kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseksi ja eettisesti
vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi.
Opetusjärjestelyt
Ortodoksien uskonnon opetus tapahtuu yleensä useammasta koulusta tulevien ortodoksioppilaiden
yhdysluokkaopetuksena.
Opetus eriytetään oppilaiden ikä- ja valmiustason sekä kielitaidon mukaan.
Oppilaille järjestetään syys- ja kevätlukukaudella kirkkopäivä sekä mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia
tutustua kirkkoon ja seurakuntasalilla pidettäviin ortodoksisiin näyttelyihin.
Työtavat
• jumalanpalveluksiin osallistuminen, retket, vierailut
• askartelu, piirtäminen, käsityöt, veisujen opettelu, kirjalliset tehtävät
• yhteistoiminnalliset työtavat
• kerronta.
1. luokka
Tavoitteet:
Oppilas
• oppii ortodoksisen kristillisyyden sekä uskonopin peruskäsitteitä
• oppii tuntemaan kirkkovuotta
• tutustuu oman seurakunnan toimintaan
• tutustuu Jeesuksen kotimaahan ja Jeesuksen elämän keskeisiin vaiheisiin lähinnä kirkkovuoden
kautta
• osallistuu ortodoksiseen liturgiaan
• oppii ottamaan huomioon lähimmäisensä opetusryhmässä ja sen ulkopuolella.
Sisällöt:
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
• tärkeimmät kirkkovuoden juhlat kuten joulu, teofania, palmusunnuntai ja pääsiäinen
• paasto
• joitakin pyhiä ihmisiä.
Kirkon jäsenenä
• oma kirkko, ortodoksina perheessä ja koulussa
• risti, ristinmerkki ja ikoni
• rukous.
Raamattu pyhänä kirjana
• Jeesuksen elämän keskeisiä tapahtumia
• Jeesuksen kotimaa.
Liturginen elämä
• jumalanpalvelus
• joitakin kirkkoveisuja ja tärkeimpien juhlien veisuja
• kirkko rakennuksena.
Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen
• ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisuutena
• Isä, Poika ja Pyhä Henki
• oikea ja väärä
• ystävyys ja suvaitsevaisuus.
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2. luokka
Tavoitteet:
Oppilas
• syventää ortodoksisen kristillisyyden sekä uskonopin peruskäsitteitä
• oppii tuntemaan kirkkovuotta
• tutustuu oman seurakunnan toimintaan
• tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin kirkkovuoden juhlien kautta
• osallistuu ortodoksiseen liturgiaan
• oppii ottamaan vastuuta omista teoistaan.
Sisällöt:
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
• tärkeimmät kirkkovuoden juhlat kuten Neitsyt Marian ilmestys, Ristin ylentäminen ja kirkkovuoden
alku
• oppilaan oma taivaallinen esirukoilija ja nimipäivä
• paasto
• joitakin pyhiä ihmisiä.
Kirkon jäsenenä
• siunaaminen
• liturgia
• vainajien muisteleminen.
Raamattu pyhänä kirjana
• luominen
• Jeesuksen opetuksia
• Evankeliumi.
Liturginen elämä
• nimenanto
• kaste ja ehtoollinen
• papin tapaaminen
• joitakin kirkkoveisuja ja tärkeimpien juhlien veisuja
• kirkko pyhänä paikkana.
Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen
• ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisuutena
• lähimmäisenrakkaus
• väärin tekeminen ja katumus.
VUOSILUOKAT 3−5
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 3−5 on aineksien tarjoaminen oppilaan
maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Opetuksessa tutustutaan oppilaita ympäröivään uskonnolliseen
maailmaan tietojen ja omien kokemusten kautta, perehdytään Raamattuun sekä rohkaistaan oppilaita
eettiseen arviointiin ja vastuullisuuteen.
TAVOITTEET
Oppilas
• oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden
• oppii näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
• tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin
• tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin
• oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren
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•
•
•
•

tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan
tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin
oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista
oppii kristillisen etiikan soveltamista.

KESKEISET SISÄLLÖT

3. luokka
Eettisyyteen kasvaminen
• ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta
• yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus
• kymmenen käskyä
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita
• Jumala Isänä ja Luojana, Herran siunaus sekä Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta
• minun juureni, perheen ja suvun arvoja ja perinteitä
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus.
Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• alku- ja patriarkkakertomukset
• Egyptistä luvattuun maahan
Luterilaisen kirkon elämä
• kirkko- ja kalenterivuoden juhlia.

4. luokka
Eettisyyteen kasvaminen
• kultainen sääntö
• rakkauden kaksoiskäsky
• kymmenen käskyä syventäen
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia asioita
Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• perillä luvatussa maassa
• profeetat
Luterilaisen kirkon elämä
• seurakunta oppilaan elämässä
• luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta
• seurakunnan keskeisiä toimintoja kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia sekä
toiminta seurakunnan jäsenenä: uskontunnustus, Isä meidän -rukous ja Herran siunaus
Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
• oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla.

5. luokka
Eettisyyteen kasvaminen
• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia kysymyksiä ja pohdintoja
• elämän pelisäännöt
Raamatun kertomuksia ja opetuksia
• Jeesuksen elämä
• luterilainen käsitys Jumalasta ja armosta
• kristilliset symbolit
• kirkkotaide
• virret ja hengelliset laulut.
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(Sisällöt voidaan jaksottaa myös eri tavalla ko. luokka-asteiden aikana).
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja osaa käyttää
oppimaansa lisätiedon hankkimiseen.
Oppilas
• tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman alueensa seurakunnan
• tietää Suomen evankelis-luterilainen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja tuntee myös
muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä.
Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä.
Oppilas
• ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta
• tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia
• näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään.
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa.
Oppilas
• hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä
• pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan.
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
• kykenee eettiseen pohdintaan
• tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon omassa
elämässään.
VUOSILUOKAT 6−9
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6−9 on syventää ja laajentaa oppilaan
ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan
oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.
TAVOITTEET
Oppilas
• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
• ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön
elämässä
• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
• perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan
elämässä
• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä
eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa.
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KESKEISET SISÄLLÖT

6. luokka
Raamattu
• kirkon alkuvaiheita
• apostolien teot ja Paavalin elämänvaiheet
Suomalainen katsomusperinne ennen ja nyt
• oman seurakunnan jäsenyys ja seurakunnan toiminta
• katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika historian opiskeluun liittyen
Uskonnon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin
• erilaisia kristillisiä kirkkoja ja uskonnottomuus
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta ja etiikka
• oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään luontevissa yhteyksissä
• pyrkimys suvaitsevaisuuteen ja empatia
• vastuu itsestä, muista ja ympäristöstä
Ihmisten ja uskontojen maailma
• tutustuminen maailman suuriin kristillisiin kirkkokuntiin (ortodoksisuus ja katolisuus)
• ekumenia
• lähetystyö.

7. luokka
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
• uskon ja tiedon suhde
Maailmanuskonnot
• keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
Raamattu
• Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
• Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
• Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö
• Raamatun kulttuurivaikutuksia
• Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon ilmentäjänä.

8. luokka
Kirkko
• keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
• kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia
• kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko,
• kristilliset symbolit
Suomalainen katsomusperinne
• suomalainen muinaisusko, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika.

9. luokka
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
• elämän merkitys ja rajallisuus
Suomalainen katsomusperinne
• yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä muita
kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, muita uskontoja ja uskonnottomuus
• uskonnonvapaus
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• luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta
Ihminen eettisenä olentona
• eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen
• kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen
• ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana
• kristillisen etiikan peruspainotukset kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen Vuorisaarna ja
vertaukset.

Ort. uskonto
Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja
ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään
uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Lisäksi opetuksessa pyritään uskonnollisen ja
katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.
Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä on tietojen, taitojen ja pyhän kokemisen kautta tarjota
oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseksi ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi
kasvamiseksi.

3. luokka
TAVOITTEET:
Oppilas:
• oppii ortodoksisuuden peruskäsitteitä
• perehtyy kirkkovuoteen, pyhien ihmisten elämään ja liturgiseen elämään
• tutustuu oman seurakunnan elämään
• perehtyy Raamatun kertomuksiin
• oppii pohtimaan omaan elämään liittyviä eettisiä kysymyksiä
• tutustuu oman lähiympäristön uskontoihin.
SISÄLLÖT:
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
• suurista juhlista helatorstai ja helluntai
• oman kirkon pyhän elämäkerta ja Johannes Kastajan elämä
• suuren paaston käytäntöjä ja merkitystä
Kirkon jäsenenä
• ortodoksinen perinne kotipaikkakunnalla
• kotiseurakunta ja sen toiminta.
• lähiympäristön muut uskonnot
Raamattu pyhänä kirjana
• alkukertomukset
• patriarkkakertomukset
• Egyptistä luvattuun maahan
Liturginen elämä
• sakramenteista Ehtoollinen
• tutustuminen liturgiaan ja sen toimittajiin kirkkomatkan yhteydessä
• pääsiäisen tropari
• suurten juhlien ikoneja
Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen
• Pyhän Kolminaisuuden persoonat teofanian yhteydessä
• kirkon ja seurakunnan tehtävä
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•

kymmenen käskyn etiikka.

4. luokka
TAVOITTEET:
Oppilas:
• oppii ortodoksisuuden peruskäsitteitä
• perehtyy kirkkovuoteen, pyhien ihmisten elämään ja liturgiseen elämään
• tutustuu oman seurakunnan elämään
• perehtyy Raamatun kertomuksiin
• oppii pohtimaan omaan elämään liittyviä eettisiä kysymyksiä
• tutustuu oman lähiympäristön uskontoihin.
SISÄLLÖT:
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
• oppilaan oma suojeluspyhä
• suurista juhlista ristin löytäminen ja teofania
• Sergei ja Herman Valamolainen
Kirkon jäsenenä
• kotiseurakunta ja sen toiminta
• seurakunnat ja hiippakunnat Suomessa
Raamattu pyhänä kirjana
• Jeesuksen elämä
• Jeesuksen opetukset
• ylösnousemus pääsiäisen yhteydessä
Liturginen elämä
• sakramenteista katumus
• kirkkorakennuksen osat
• joulutropari, kirkon pyhän tropari
• pyhien ihmisten ikoneja
Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen
• pelastus ja iankaikkinen elämä.

5. luokka
TAVOITTEET:
•
•
•
•

Myönteinen suhtautuminen omaan kirkkoon perehtymällä kirkkovuoden kiertoon, pyhien ihmisten
elämään, ortodoksisuuden peruskäsitteisiin ja omaan seurakuntaan
Tottuminen rukouksen ilmapiiriin ja kirkon yhteiseen rukouskieleen
Ortodoksisen maailmankuvan vähittäinen kehittäminen osana yleismaailmallista ortodoksiaa
Ortodoksisuus ja sen historiallinen jatkuvuus nykyhetkeen, muiden kristillisten ryhmien synty.

SISÄLLÖT:
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
• pyhät ajat ja kirkkovuoden juhlista erityisesti Neitsyt Marian juhlat
• kirkon suuria opettajia ja marttyyreja
• Karjalan valistajat
• paastoajat ja paasto
Kirkon jäsenenä
• ortodoksinen perinne Suomessa ja maailmassa
• oman seurakunnan toiminta
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• luostarien toiminta: Valamon ja Lintulan luostarit
• kirkollisia järjestöjä
• lähiympäristön muita kirkkoja ja uskontoja
• juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja eriyttäviä piirteitä
Raamattu pyhänä kirjana
• Jeesuksen opetukset: rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö
• Evankeliumien kirjoittajat
• Uuden testamentin ajanhistoriaa
Liturginen elämä
• jumalanpalveluksen toimittajat ja pappeuden asteet
• jumalanpalveluskielen aistiminen
• sakramenteista tarkemmin kaste ja mirhalla voitelu
• kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana
• ikonien merkitys
• kirkkomusiikki
Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen
• Isä, Poika ja Pyhä Henki
• kirkko ja seurakunta nuoren tukena

6. luokka
TAVOITTEET:
•
•
•
•
•

myönteisen ilmapiirin luominen ortodoksisen opetuksen aikana
rukous osana ortodoksista perinnettä
tutustuminen ortodoksisuuden peruskysymyksiin
ortodoksisen vakaumuksen kehittäminen ja vahvistaminen
toisen erilaisuuden kunnioittaminen.

SISÄLLÖT:
Raamattu
• Apostolien teot
• profeetat, kuninkaiden aika, psalmit
Kirkkohistoria
• alkuseurakunnan leviäminen
• apostoli Paavali ja lähetysmatkat
• Efraim Syyrialainen
Maailmanuskonnnot
• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
• pyhät kirkon sanoman viejinä
• ortodoksinen lähetystyö ja sen merkitys
Liturgiikka ja uskonoppi
• sakramentit
• jumalanpalvelukset: liturgia, vigilia ja muita kirkollisia toimituksia
• paaston aika
• kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki
Etiikka
• Vuorisaarnan etiikka
• ortodoksi Kirkon elävänä osana.

115

VUOSILUOKAT 7-9
TAVOITTEET:
Ortodoksisen uskonnon opetuksen keskeisenä tehtävänä vuosiluokilla 7-9 on syventää ja laajentaa
alemmilla luokilla opiskeltuja oppisisältöjä. Lisäksi sen tarkoituksena on auttaa oppilasta sisäistämän omaa
uskonnollista identiteettiään, tukea oppilasta kohtaamaan muiden uskontojen edustajia suvaitsevaisuuden
hengessä ja antaa oppilaalle rakennusaineita oman maailmankatsomuksensa ja eettisen näkemyksensä
kokoamiseen.
Oppilas:
• vahvistaa omaa ortodoksista identiteettiään perehtymällä ortodoksisen kirkon historiaan maailmassa
ja Suomessa
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa niitä
omassa eettisessä ajattelussaan ja toiminnassaan
• tutustuu suuriin maailmanuskontoihin sekä muihin kristillisiin kirkkoihin
• perehtyy ortodoksiseen uskonoppiin ja liturgiseen elämään
• oppii suhtautumaan suvaitsevaisesti erilasiin ihmisiin, eri uskontoihin ja niiden tapoihin
• perehtyy Raamattuun pyhänä kirjana sekä sen käyttöön ortodoksisen kirkon
jumalanpalveluselämässä.
SISÄLLÖT:

7. luokka
Liturgiikka
• sakramentit
• jumalanpalvelukset
• muut kirkolliset toimitukset
• kirkkorakennustaide
• kirkkomusiikki
• kirkkotaide
Raamattu
• Raamatun synty ja sisällys
• Raamatun historialliset kehykset
• Raamattu pyhänä kirjana
• Raamatun käyttö ortodoksisessa kirkossa.

8. luokka
Kirkkohistoria
• kristinuskon synty ja leviäminen
• kristinuskon jakaantuminen
• kirkon hallinnon kehitys
• ekumenia
• lähetystyö
• kristilliset kirkkokunnat
• kristillisiä yhteisöjä ja suuntauksia
• Suomen ortodoksinen kirkkokunta, historia ja nykyaika
Uskonoppi
• uskonopin keskeiset kohdat.

9. luokka
Etiikka
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• ortodoksinen ihmiskäsitys
• eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen
• Vuorisaarnan etiikka
Maailmanuskonnot
• keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet, perususkomukset ja uskonnollisen
elämän pääpiirteet
- buddhalaisuus
- hindulaisuus
- juutalaisuus
- islam
• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
• Japanin uskontoja
• muita uskonnollisia yhteisöjä.

Aihekokonaisuuksien huomioonottaminen uskonnon opetuksessa
1. IHMISENÄ KASVAMINEN
• koko uskonnonopetus on tätä.
2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS
• ekumenia
• maailmanuskonnot
• Raamatun tuntemus
• uskontoon liittyvät perinteet ja tavat.
3. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO
• tiedonvälityksen etiikka
• toisen ihmisen kohtaaminen
• kirkkotaide ja symbolit.
4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS
• seurakunta ja sen toiminta
• etiikka
• työmoraali/uskonto.
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA
• etiikka
• ”Viljellä ja varjella”
• lähetystyö
• 10 käskyä.
6. TURVALLISUUS JA LIIKENNE
• vastuu lähimmäisestä
• etiikka.
7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA
• ihminen muuttuvassa maailmassa
• perinteiden merkitys
• elämän varjeleminen
• etiikka.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-luterilaisesta kirkosta
Oppilas
• tuntee Raamatun keskeisen sisällön
• tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset
vaiheet
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tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden
perusluonteen
ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä.

Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä
Oppilas
• ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta
• tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa
• tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet
• arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen
• hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
• kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä.
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
• kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan
• tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia.

5.12 Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu
filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset ymmärretään
kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä
vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään
yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan
ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Opetuksen tehtävänä on antaa
oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä
jäseneksi.
Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka
globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn
kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen
kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi,
tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.
VUOSILUOKAT 1-2
Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä
yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä.
Perusopetuksessa elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa
itsenäiseksi,
suvaitsevaiseksi,
vastuulliseksi
ja
arvostelukykyiseksi
yhteisönsä
jäseneksi.
Elämänkatsomuksen opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja
kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.
Tavoitteet:
Opetuksen tavoitteena on, että oppilas
• oppii ymmärtämään erilaisia elämänkatsomuksellisia näkökulmia ja saa samalla tukea oman
elämänkatsomuksensa rakentamiseen
• oppii erottamaan oikean ja väärän sekä harjaantuu vastuullisiin valintoihin
• oppii keskustelemaan elämänkatsomuksellisista kysymyksistä ja suvaitsemaan erilaisia näkemyksiä
• oppii hyväksymään ja arvostamaan kulttuurista erilaisuutta.
Sisällöt:
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
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minä ja muut; yhteistyö, toisen asemaan asettuminen.
hyvä, oikea ja väärä; oikean ja väärän erottaminen. Ihmisen hyvyys.
ystävyys: ystävyyden sisältö. Ystävyyden merkitys elämässä.

Ihmistuntemus ja kulttuuri-identiteetti
• kuka olen ja mitä osaan: elämänvaiheet ja toiveet
• erilaisuus ja suvaitsevaisuus
• tarkastellaan yhdessä oman koulun tapa- ja juhlaperinnettä.
Yhteisö ja ihmisoikeudet
• kotona ja koulussa
• yhteiselämän perusteita: sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus.
• lasten oikeudet: YK:n lastenoikeuksien julistuksen sisältö
Ihminen ja luonto
• ympäristö ja luonto: eloton ja elävä luonto. Kauneus luonnossa.
• elämän synty ja kehitys: kertomuksia maailman synnystä. Syntymä, elämä ja kuolema luonnossa.

VUOSILUOKAT 3-5
TAVOITTEET
Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa
elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan
kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa
arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista
harkintaa
• tutustua ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen
periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta
• tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin.
KESKEISET SISÄLLÖT
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
• oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja
köyhyys maailmassa
• ajattelun vapaus, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus, suvaitsevaisuus ja syrjintä, erilaisuus
• hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
• suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt (romanit, saamelaiset, ruotsinkieliset jne.),
kulttuurivähemmistöjen asema ja ongelmat
• monikulttuurisuus, maailman kulttuuriperintö, eri uskontojen ja kulttuurien esittelyä
• elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys
• erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia
• kansainvälisyys
• kristinusko Suomessa (ev.lut., ortodoksisuus, katolilaisuus)
Yhteisö ja ihmisoikeudet
• tasa-arvo ja rauha, demokratia, tulevaisuuden maailma
• kansalaisoikeudet / ihmisoikeudet, YK, rauhantyö - etiikan perusteita, teon moraalinen oikeutus, teon
tarkoitus ja seuraus, oman elämäni eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja
• vapaaehtoinen auttaminen, tutustutaan erilaisiin auttamistapoihin ja avustusjärjestöihin
Ihminen ja maailma
• elämän synty ja kehitys maapallolla, ihmisen kehityshistoria, usko ja uskomukset elämän
syntyteorioista
• ihmisen suhde luonnon kiertokulkuun, kuolema
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luonnon tulevaisuus ihmisten päätösten seurauksena ja kestävä kehitys, maapallon ekologinen ja
henkinen tasapaino
erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä, maailmanperintö ja ympäristö
työ luonnon säilyttämiseksi, ympäristön hoito, kierrätys
erilaisia ympäristöjärjestöjä, tutustuminen luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen toimintaan.

VUOSILUOKAT 6−9
Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa
ymmärrystä. Erilaisista katsomuksista ja uskonnoista opiskellaan perustiedot sekä tuetaan oppilaan kasvua
vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.
TAVOITTEET
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan
kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään ja
elämänkatsomustaan
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa
arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista
harkintaa
• omaksua
ja
sisäistää
ihmisoikeuksien,
suvaitsevaisuuden,
maailman
laajuisen
oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään,
toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta
• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuureissa
tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden
taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme.
KESKEISET SISÄLLÖT
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia luokilla 1−5
käsitellyistä aihepiireistä: ihmissuhteista ja moraalisesta kasvusta, itsetuntemuksesta ja kulttuuriidentiteetistä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista sekä ihmisestä ja maailmasta.
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
• yhteiskuntateorian perusteet, demokratia
• politiikka, toimiminen kansalaisena, kestävä kehitys
Katsomusten maailma
• katsomusten historiaa, katsomusvapaus
• maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus
• tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen
• uskonto ja uskonnottomuus, oma elämänkatsomus
Kulttuuri
• kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja luonto
• kulttuuri ja yhteisö, suomalainen kulttuuri, suvaitsevaisuus
• käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen
Etiikka ja hyvä elämä
• etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä, nuoren moraalinen kasvu
• ihmisoikeusetiikka, ihmisoikeusrikokset kuten holokausti
• ympäristöetiikka
• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä
Tulevaisuus
• tulevaisuuden tutkiminen
• luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö
• minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi.
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5.13 Historia
Historian opetuksen perimmäisenä tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi,
yhteiskunnan jäseneksi, joka osaa käsitellä nykyisyyden ja menneen ilmiöitä kriittisesti. Historian opetuksen
yleisenä tavoitteena on perehdyttää oppilas historiallisen tiedon luonteeseen, sen hankkimiseen ja
peruskäsitteisiin sekä omiin juuriinsa, kotiseutuun ja eräisiin historian merkittäviin tapahtumiin ja ilmiöihin
esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen saakka. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma
suomalainen kulttuuri ja muut kulttuurit ovat pitkän kehitysprosessin tulosta. Opetuksessa käsitellään sekä
yleistä maailman historiaa että Suomen historiaa ja korostetaan toiminnallisuutta ja oppilaan kykyä eläytyä
menneisyyteen. Historian opetuksen tulee antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan
käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa.
Historian opiskelu alkaa 5. luokalta, jossa sitä opiskellaan Liedossa 2 h/vko. Opiskelu jatkuu 6.lk:lla, jossa
sitä opiskellaan Liedossa 1 h/viikko, joka on tunnin vähemmän kuin tähän asti (uuden tuntijakoesityksen
mukaan). Tämän takia historian opetuksen keskeisiä sisältöjä on uudessa opetussuunnitelmassa karsittu
aikaisempaan verrattuna. Uutena sisältönä on 6.lk:lla toteutettava historiallista kehitystä kuvaava projektityö
valinnaisesta aiheesta. Opetuksen tavoitteet ovat kuitenkin pysyneet pitkälti samoina. Tavoitteita ja sisältöjä
ei ole erikseen jaettu 5. ja 6.lk:n kokonaisuuksiksi, koska käytössä oleva oppimateriaali on kirjavaa. Toisissa
kirjoissa opiskellaan viitosella Suomen historia ja kuutosella maailmanhistoria. Toiset teokset taas jakavat
opetettavat asiat kronologisesti siten, että 5.lk:lla opiskellaan aika kivikaudesta kansainvaelluksiin ja 6.lk:lla
keskiajasta 1700-luvun loppuun.
VUOSILUOKAT 5-6
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• ymmärtämään, että historian tiedot ovat eri historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat muuttua ja
muuttuvat uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
• jakamaan historiaa aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä esihistoria, historia, vanha aika,
keskiaika, uusi aika
• tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa
• tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa (jotkut asiat toistuvat sukupolvesta toiseen,
mutta niihin voi myös vaikuttaa ja niitä muuttaa)
• huomaamaan syiden ja seurausten ketjuja historiassa.
KESKEISET SISÄLLÖT
Omat juuret ja historiallinen tieto
• oman perheen tai kotiseudun historia
• tutustuminen eri historiallisen tiedon lähteisiin: muisteluihin, kirjoituksiin, esineisiin, kuviin,
rakennuksiin ja muinaismuistoihin
Esihistoriallinen aika ja ensimmäiset korkeakulttuurit
• ihmislajin kehitys
• kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan keksimisen
seurauksena
• maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisten
elämään
• Egyptin yhteiskunta ja kulttuuri
Eurooppalaisen sivilisaation synty
• antiikin Kreikan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
• antiikin heijastuminen tähän päivään
Keskiaika Euroopassa
• uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema
• keskiajan yhteiskunta ja kulttuuri
• Suomen liittäminen osaksi Ruotsia
• lähiseudun keskiaikaiset linnat ja kirkot
Uuden ajan murros
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Eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan taitteessa:
renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa, maailmankuvan avartuminen tieteessä
Suomi Ruotsin valtakunnan osana
• suomalaisten elämä kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina
• suomalaisen kulttuurin muotoutuminen
Vapauden aika
• Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset.
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka:
• jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
• kaupankäynnin kehitys
• jonkin kulttuurin osa-alueen kehitys
• liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
• väestössä tapahtuneet muutokset.
Tämä osio voidaan toteuttaa esimerkiksi 6.luokan loppupuolella koko luokan ryhmä-, yksilö- tai projektityönä.
Aihekokonaisuuksien huomioonottaminen historian opetuksessa
Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät
kaikkiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. 5.-6. luokkien historian
opetuksessa aihekokonaisuudet voidaan ottaa esiin esimerkiksi seuraavia historian tapahtumia ja henkilöitä
käsiteltäessä:
1. IHMISENÄ KASVAMINEN
• antiikin Kreikan filosofit
• Rooman hyvät ja huonot keisarit
• kansainvaellukset
• Kustaa Vaasa ja hänen poikansa
• Kolumbus ja Rikhard Leijonamieli
• renessanssi.
2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS
• ristiretket ja löytöretket
• Kiinan ja Etelä-Amerikan kulttuurit
• Aleksanteri Suuri
• Kalmarin unioni.
3. VIESTINTÄ- JA MEDIATAITO
• Mikael Agricola
• kirjapainotaito
• valistuksen aika.
4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS
• nuijasota
• Ateenan demokratia ja Sparta
• Ranskan vallankumous.
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA
• keskiajan kaupungit ja musta surma
• peloponnesolaissota
• Konkvistadorit.
6. TURVALLISUUS JA LIIKENNE
• Odysseus
• Pompeiji
• viikingit
• löytöretket.
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7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA
• pyramidit
• roomalaiset
• Galileo Galilei
• merenkulku ja tervanpoltto
• 1700-luvun Suomi.
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
• osaa erottaa faktan mielipiteestä
• osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan.
Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
• tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin (kronologia) ja pystyy nimeämään yhteiskunnille
ja aikakausille ominaisia piirteitä
• tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama kuin
edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta
• osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: hän osaa selittää, miksi eri aikakausien ihmiset
ajattelivat ja toimivat eri tavoin sekä tuntee syy- ja seuraussuhteen merkityksen.
Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas
• osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön
joidenkin toimijoiden kannalta
• tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja hän pystyy selittämään, miksi niin tapahtuu.
VUOSILUOKAT 7-8
Vuosiluokilla 7-8 syvennetään oppilaan käsitystä historiallisen tiedon luonteesta. Päämääränä on niin ikään
vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja perehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin.
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja
ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa.
Liedossa historian opiskelu vuosiluokilla 7-8 perustuu kurssimuotoisuuteen. Näin ollen vuosiluokalla 7
historiaa opiskellaan kaksi kurssia, samoin vuosiluokalla 8.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa
• käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun mielipiteensä
niiden pohjalta
• ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
• selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia sekä ymmärtämään vastuunsa ja
oikeutensa kansalaisena
• tuntemaan keskeiset ihmisoikeussopimukset
• arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttämällä apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa.
KESKEISET SISÄLLÖT
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- 2000- luvuilla. Sen lisäksi mitä
valtakunnallisissa perusteissa keskeisiin sisältöihin liittyen todetaan, pyritään Liedossa noudattamaan
seuraavaa kurssijaottelua:
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Kurssi 1: 1800-luvun kuohuva maailma
• Ranskan suuri vallankumous ja sen vanavedessä syntyneet aatteet
• teollinen vallankumous
• imperialismin aikakausi
Kurssi 2: Suomi 1800-luvulla
• elämää 1800-luvun Suomessa
• Suomen liittäminen Venäjään ja Suomen merkitys suurvaltakunnan osana
• kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa
• sääty-yhteiskunnan mureneminen
• Suomen venäläistäminen ja sen vastustus
Kurssi 3: Maailmansotien aika
• ensimmäinen maailmansota syineen ja seurauksineen
• Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset
• Suomen itsenäistyminen ja sisällissota
• maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan
• elämää demokratioissa ja diktatuureissa
• toinen maailmansota syineen ja seurauksineen
Kurssi 4: Suomi toisessa maailmansodassa ja toisen maailmansodan jälkeinen maailma
• Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen
• kylmä sota
• maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja tästä aiheutuvat ongelmat
• suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
• elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa.
Lisäys (OPH:n määräys 41/011/2010 18.6.2010 alkaen)
Ihmisoikeuskysymykset ja kansojen yhteistyö
• ihmisoikeudet, ihmisoikeusrikokset kuten joukkotuho, holokausti ja muut kansanvainot
• YK:n toiminta, ihmisoikeuksien kansaivälinen julistus
• Lapsen
oikeuksien
sopimus,
Euroopan
ihmisoikeussopimus
ja
muut
ihmisoikeussopimukset

keskeiset

Lisäksi opettajan oman valinnan mukaan yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800luvulta nykyaikaan saakka:
•
•
•
•
•

Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen
kulttuurin kehitys
tasa-arvoisuuden kehitys
teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys.

HISTORIAA SARJAKUVIEN JA PIIRROSFILMIEN KEINOIN (HIS)
2 kurssia 8.lk
Kurssin tarkoituksena on etsiä lisätietoja ja uusia näkökulmia asioihin, joita
olet opiskellut historiassa.
Kurssin aikana
• tutustutaan eri aiheisiin historian hämäristä nykypäivään kirjasten ja lehtien avulla
• keskustellaan, esitetään perusteltuja mielipiteitä katsotuista filmeistä
• analysoidaan kriittisesti käytettyä materiaalia
• kuunnellaan asiantuntijoiden esityksiä tehdään vierailuja
• luodaan vapaaehtoisena parityönä itseä kiinnostavasta aiheesta sarjakuva
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IHMISKUNNAN SALAISET KANSIOT (HYF)
2 kurssia 8.lk
Tavoite:
HYF on monisisältöinen kokonaisuus, jonka puitteissa vaihtelevien opetusmenetelmien, omakohtaisen
tekemisen ja koulun ulkopuolella tapahtuvan työskentelyn avulla tarjotaan nuorelle:
• taide-elämyksiä
• eväitä ymmärtää ihmiselämää ja sen vaiheita
• konsteja ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa
• konsteja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan
Sisältöjä:
• 1900-luvun historiaan liittyvät elokuvat (alustus, katselu analysointi)
• museokäynnit
• muut vierailut
• erilaisten koko koulua koskevien tapahtumien (esim. nuorisovaalit) suunnittelu ja toteutus
• omat projektit
• mahdollisesti Turun alueen ulkopuolelle suuntautuva opintomatka
AIHEKOKONAISUUDET
Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät
useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan
koulutushaasteisiin.
Vuosiluokkien 7-8 historian opetuksessa aihekokonaisuudet voidaan ottaa esiin esimerkiksi seuraavia
teemoja käsiteltäessä:
1. IHMISENÄ KASVAMINEN
• 1800–1900 -luvun keskeiset aatteet
• sääty-yhteiskunnan mureneminen
• 1900-luvun sodat Suomessa ja muualla maailmassa.
2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS
• kansallisuusaate ja kansallinen herääminen
• imperialismi
• sosialismi
• Suomen historia 1800–1900 -luvulla
• Afrikan maiden itsenäistyminen.
3. VIESTINTÄ- JA MEDIATAITO
• J.V.Snellman
• tietoliikenteessä tapahtuneet muutokset
• sotapropaganda ja totalitarismi.
4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS
• teollinen vallankumous
• valtiopäivätyöskentely autonomisessa Suomessa
• eduskuntauudistus vuonna 1907
• maailmantalous 1920- ja 30-luvulla
• Euroopan unioni.
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA
• imperialismi
• teollinen vallankumous
• kolmas maailma: hyvinvoinnin nurja puoli.
6. TURVALLISUUS JA LIIKENNE
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•
•
•

teollinen vallankumous
siirtolaisuus
sodat.

7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA
• teollinen vallankumous
• aseteknologian kehitys ja avaruuskilpailu
• elinkeinorakenteen muutos Suomessa.

TYÖTAVAT
Sen lisäksi, mitä valtakunnallisissa ohjeissa työtapoihin liittyen todetaan, voidaan vuosiluokkien 7 ja 8
historian opiskelussa toteuttaa koulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta, esimerkiksi opintoretkiä ja laatia
muun muassa tutkielmia ja haastatteluja. Opetuksessa pyritään ottamaan huomioon paikallisuus
mahdollisimman hyvin.
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5.14 Yhteiskuntaoppi

9. luokka
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja
vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokan 9 yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa perustiedot
yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen
tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja
antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta.
Liedossa yhteiskuntaopin opiskelu vuosiluokalla 9 perustuu kurssimuotoisuuteen. Näin ollen vuosiluokalla 9
opiskeltavien kurssien määrä on kolme.
TAVOITTEET
Oppilas
• saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti
ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana
• oppii käyttämään julkisia palveluja
• saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen
• oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyydenmerkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnissa
• oppii ymmärtämään yhteiskunnalisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään
• kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta
• oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnallisena
toimijana
• tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset.
KESKEISET SISÄLLÖT
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni. Sen lisäksi mitä
valtakunnallisissa perusteissa keskeisiin sisältöihin liittyen todetaan, noudatetaan Liedossa seuraavaa
kurssijaottelua.
Kurssi 1; Yksilö ja yhteiskunta
• yksilö yhteisön jäsenenä
• yksilön hyvinvointi
Kurssi 2; Vaikuttaminen ja päätöksenteko
• kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
• demokratia, vaalit ja äänestäminen
• politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU–tasolla
• media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Kurssi 3; taloudenpidon ABC ja kansalaisen turvallisuus
• taloudenpidon perusteet
• kansantalous
• talouspolitiikka
• oikeusjärjestelmä
• turvallisuuspolitiikka
• liikenneturvallisuus
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Lisäys (OPH:n määräys 41/011/2010 18.6.2010 alkaen)
Ihmisoikeuskysymykset ja kansojen yhteistyö
• ihmisoikeudet, ihmisoikeusrikokset kuten joukkotuho, holokausti ja muut kansanvainot
• YK:n toiminta, ihmisoikeuksien kansaivälinen julistus
• Lapsen
oikeuksien
sopimus,
Euroopan
ihmisoikeussopimus
ja
muut
ihmisoikeussopimukset

keskeiset

AIHEKOKONAISUUDET
Aihekokonaisuudet ovat kasvatus–ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät
useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan
koulutushaasteisiin.
Vuosiluokan 9 yhteiskuntaopin opetuksessa aihekokonaisuudet voidaan ottaa esiin esimerkiksi seuraavia
teemoja käsiteltäessä:
Ihmisenä kasvaminen
• perhe
• sosiaaliturva
• vaikuttamisen väylät
Kulttuuri–identiteetti ja kansainvälisyys
• kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet
• suomalaisuus ja maahanmuuttajat
• Euroopan unioini
Viestintä ja mediataito
• joukkotiedotus
• vaalit
• vaikuttamisen väylät
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
• vaalit
• työmarkkinajärjestöt
• yrittäjyys
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä
• yrittäjyys
o kuluttaminen/ kuluttajansuoja/mainonta
o politiikan ja hallinnon toimijat
Turvallisuus ja liikenne
• poliisi ja oikeuslaitos
• vakuutukset
• armeija
Ihminen ja teknologia
• yrittäjyys
• talouselämä
• työelämätietous
TYÖTAVAT
Sen lisäksi mitä valtakunnallisissa ohjeissa työtapoihin liittyen todetaan, voidaan vuosiluokan 9
yhteiskuntaopin opiskelussa toteuttaa koulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta, esimerkiksi opintoretkiä ja
laatia muun muassa tutkielmia ja haastatteluja. Opetuksessa pyritään paikallisuus ottamaan huomioon
mahdollisimman hyvin.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas osaa hankkia ja käyttää yhteiskunnallista tietoa
Oppilas
• kykenee tulkitsemaan median välittämiä tietoja,tilastoja ja graafisia esityksiä
• pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista
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•

osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja
niidenseurauksia.

Oppilas ymmärtää yhteiskunnallista tietoa
Oppilas
• ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossaja taloudellisissa ratkaisuissa on olemassa
useita vaihtoehtoja
• ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnaneettisiä kysymyksiä.

5.15 Musiikki
Liedon kunnan perusopetuksen musiikkikasvatuksen tavoitteena on antaa valmiuksia oppilaan omaan
musiikilliseen ilmaisuun. Oppilas on aktiivinen toimija. Musiikin taitojen ja tietojen toiminnallinen,
elämyksellinen oppiminen yhdistyy oppilaan omaan kokemusmaailmaan. Tavoitteena on rohkaista oppilasta
omaan musiikilliseen toimintaan ja avartaa hänen musiikillista ajattelukykyään. Musiikin opetus antaa
oppilaalle välineitä arvostavan ja avoimen asenteen erilaisia musiikkeja kohtaan. Oppilas ymmärtää, että
musiikki on erilaista eri aikoina ja eri paikoissa. Päämääränä on koulun jälkeenkin jatkuva elävä musiikin
harrastus. Musiikin tunneilla pyritään antamaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin, ilon ja mielihyvän
kokemiseen. Musiikin opetuksessa painotetaan laulamisen ja soittamisen perustaitojen saavuttamista.
Taitojen saavuttamista tukee pitkäjänteinen kertaamiseen perustuva harjoittelu. Musiikin peruskäsitteet
omaksutaan käytännön harjoittelun myötä. Musiikilliset yhteiset kokemukset kehittävät sosiaalisuutta.
Oppilas harjaantuu myös aktiivisena sekä kriittisenä mutta toisaalta suvaitsevana kuulijana. Oppilaita, joilla
on perustasoa suurempi kiinnostus kehittää musiikillisia taitojaan, ohjataan kerhotoimintaan.
TYÖTAVAT
Musiikki toiminnallisena ja vuorovaikutuksellisena aineena edellyttää monipuolisia työtapoja. Musiikkiin
sopivia työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, liikkuminen ja musiikillinen keksintä.
Oppilaalla on monia rooleja: hän on musiikin esittäjä ja tekijä, toisaalta aktiivinen ja analyyttinen
vastaanottaja, kuuntelija. Musiikin kokeminen on kokonaisvaltaista, tunteita ja tunnelmia herättävää. Se voi
olla sekä henkilökohtainen että sosiaalinen tapahtuma.
VUOSILUOKAT 1-2
Musiikin opetuksen tehtävänä on innostaa oppilasta monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun ja toimintaan.
Opetuksessa laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja musiikin kuuntelu tukevat toisiaan.
Tavoitteet:
Oppilas
• oppii luonnollisen äänenkäytön
• asennoituu myönteisesti musiikkia kohtaan. Musiikin ilo!
• innostuu ja rohkaistuu omaan musiikilliseen ilmaisuun laulaen, soittaen ja liikkuen. Sekä yksin että
yhdessä toisten kanssa.
• tutustuu erilaisiin rytmi- ja kehosoittimiin
• oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan ääniympäristöä ja musiikkia
• tutustuu oman maan ja muun maailman musiikkiin
• tutustuu musiikin erilaisiin peruskäsitteisiin.

Keskeiset sisällöt:
Laulaminen
• lastenlauluja
• laululeikkejä
• ajankohtaisia lauluja (esim. vuodenajat ja juhlat, oma kulttuuri sekä vieraat kulttuurit)
• säveltapailun alkeita.
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Soittaminen
• rytmi- ja kehosoittimet, joilla säestystehtäviä lauluihin ja musiikkiliikuntaan
• yhteissoittoja.
Kuunteleminen
• monipuolista musiikin kuuntelua, jolloin painopiste elämyksellisyydessä
• havaintojen tekeminen äänen ominaisuuksista
Musiikkitieto
• musiikin peruskäsitteisiin ( rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka) tutustuminen
• nuottiviivastoon tutustuminen.

VUOSILUOKAT 3-9
TAVOITTEET
Taidolliset tavoitteet:
oppilas
• oppii käyttämään luontevasti omaa ääntään
• rohkaistuu ilmaisemaan itseään musiikin eri työtavoilla sekä yksin että vastuullisena ryhmän
jäsenenä
• oppii käyttämään rytmin ja melodian aiheita, sekä ääniä musiikillisessa keksinnässä
• oppii hahmottamaan perussykkeen ja tukeutumaan siihen eri harjoitteissa
• oppii kuuntelemaan musiikkia keskittyneesti sekä eläytyen että kriittisesti havainnoiden
• oppii tarkastelemaan musiikin vaikuttavuutta mediassa.
Tiedolliset tavoitteet:
oppilas
• omaksuu musisoinnin ja kuuntelun yhteydessä musiikin peruskäsitteet: rytmin, melodian, harmonian,
dynamiikan, sointivärin ja muodon
• tutustuu musiikin eri lajeihin, tyyleihin ja kulttuureihin
• tutustuu musiikin opetuksessa sovellettaviin teknologian ja median tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Affektiiviset tavoitteet:
Musiikki oppiaineena
• edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia
• vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja itsetuntemusta
• antaa oppilaalle välineen käsitellä omia tunteitaan
• edistää oppilaan sosiaalista kehittymistä
• musiikin keskeinen oppisisältö on musisointi, jonka avulla opitaan musiikin peruskäsitteet: melodia,
rytmi, harmonia, sointiväri, muoto, dynamiikka.
KESKEISET SISÄLLÖT

3. luokka
Laulaminen
• luonteva äänenkäyttö: lorut, laululeikit, äänileikit
• lauluja suomalaisesta kulttuurista ja eri kulttuureista, juhla-aikojen laulut
• kaanon
Soittaminen
• yhteissoitto keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla
• oma keksiminen
Kuunteleminen
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•
•
•

toiminnallinen (elämyksellinen) kuunteleminen
eurooppalaisen taidemusiikin keskeisiä teoksia
konsertteihin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan, musiikkiliikunta ja oma keksiminen.

4. luokka
Laulaminen
• luonteva äänenkäyttö: lorut, laululeikit, äänileikit
• lauluja suomalaisesta kulttuurista ja eri kulttuureista, juhla-aikojen laulut
• kaanon
Soittaminen
• yhteissoitto keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla
• bändisoiton alkeita (rummusto, basso)
• oma keksiminen
Kuunteleminen
• esitykset ja konsertit mahdollisuuksien mukaan
• toiminnallinen (elämyksellinen) kuunteleminen
• tutustuminen orkesterin eri soitinryhmiin
• eurooppalaisen taidemusiikin keskeisiä teoksia, musiikkiliikunta ja oma keksiminen.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun
• hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja
yhteissoittoon
• osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet
• hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa
• osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia musiikillisia
ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti – harjoituksissa
• tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai
liikkeen avulla
• harjoittelee annettuja soitto – ja laulutehtäviä.

5. luokka
Laulaminen
• luonteva äänenkäyttö: ääniharjoitukset
• mikrofonilaulu
• lauluja suomalaisesta kulttuurista ja eri kulttuureista, juhla-aikojen laulut
• populaarimusiikkia eri vuosikymmeniltä
Soittaminen
• yhteissoitto keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla
• sointusäestyksen alkeet kitaralla mahdollisuuksien mukaan
• bändisoittoa (rummusto, basso, kitara, koskettimet)
• populaarimusiikkia
• oma keksiminen
Kuunteleminen
• esitykset ja konsertit mahdollisuuksien mukaan
• toiminnallinen (elämyksellinen) kuunteleminen
• eurooppalaisen taidemusiikin keskeisiä teoksia
• populaarimusiikkia
• musiikkiliikunta ja oma keksiminen.
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6. luokka
Laulaminen
• luonteva äänenkäyttö: ääniharjoitukset
• mikrofonilaulu
• lauluja suomalaisesta kulttuurista ja eri kulttuureista, juhla-aikojen laulut
• populaarimusiikkia eri vuosikymmeniltä
Soittaminen
• yhteissoitto keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla
• sointusäestyksen alkeet kitaralla mahdollisuuksien mukaan
• bändisoittoa (rummusto, basso, kitara, koskettimet)
• populaarimusiikkia
• latinalaisamerikkalaiset rytmit
• oma keksiminen
Kuunteleminen
• esitykset ja konsertit mahdollisuuksien mukaan
• toiminnallinen (elämyksellinen) kuunteleminen
• eurooppalaisen taidemusiikin keskeiset tyylikaudet ja teokset
• populaarimusiikkia
• musiikkiliikunta ja oma keksiminen.

7. luokka
Laulaminen
• äänenmurrokseen liittyvä äänenhuolto
• äänenkäyttöharjoituksia
• mikrofonilaulu
• lauluja musiikin eri alueilta ja aikakausilta
• populaarimusiikkia
Soittaminen
• akustinen kitara ja kantele
• bändisoitto (sähkökitara, basso, rummut, koskettimet)
• rytmisoittimet
• suomalainen musiikki: perinne- ja populaarimusiikki
• afroamerikkalainen musiikki: afrikkalainen, latinalaisamerikkalainen, blues ja muu populaarimusiikki
• musiikillinen keksintä
Kuunteleminen
• äänityypit
• suomalainen musiikki: perinne- ja populaarimusiikki
• afroamerikkalainen musiikki: afrikkalainen, latinalaisamerikkalainen, blues ja muu populaarimusiikki
• taide- ja populaarimusiikin keskeisiä teoksia
• rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoitinimprovisaatioita.

8. – 9. luokka
Musiikin valinnaiskurssit
Kitara soi
• kitaran viritys ja huolto
• säestäminen sointumerkeistä
• melodiasoitto tabulatuurimerkeistä
Poprockjazz
• populaarimusiikin vuosikymmenet

132

• suomalaisen kevyen musiikin historiaa
• musiikkielokuva ja musiikkivideot
Bändikurssi
• äänentoistolaitteet ja bändisoittimet
• pop ja rockmusiikkin perusohjelmistoa
• esiintymisiä mm. kevätrockissa.
9. luokan lyhytkurssit
Musisointi
• yhteissoittoa ja laulua
• esiintyminen koulun joulujuhlassa
Kitarasäestys
• säestäminen sointumerkeistä
• melodiasoittoa tabulatuureista.
LISÄMUSIIKKI
7. luokka
• kaksiäänisiä lauluja
• bändisoittoa
• esiintymisiä.
8. luokka
• kaksi ja kolmiäänisiä lauluja
• bändisoittoa
• pienimuotoinen musiikkiteatteriesitys esim. päiväkotiin
• muita esiintymisiä.
9. luokka
• kaksi ja kolmiäänisiä lauluja
• bändisoittoa
• esiintymisiä koulun tilaisuuksissa.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
• osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti
• hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan
yhteissoittoon
• osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä
kuulemastaan
• osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä
muiden kanssa
• tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia
• tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää
• osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä
• osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa
kehittelyssä ja toteutuksessa.
Aihekokonaisuuksien huomioonottaminen musiikin opetuksessa
1. IHMISENÄ KASVAMINEN
• Yhteismusisointi tukee itsetuntemusta ja sosiaalista kasvua.
2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS
• suomalainen musiikkiperinne ja muiden kulttuurien musiikkiperinteet.
3. VIESTINTÄ- JA MEDIATAITO
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•
•

musiikin käytön kriittinen tarkastelu mediassa
eettisyys ja esteettisyys valintojen perusteina.

4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS
• musiikki ammattina
• kriittisyys musiikin kuluttajana
• musiikki vaikuttajana.
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA
• melu ja sen haitat, kuulonhuolto
• vastuullisuus ääni- ja musiikkiympäristöstä sekä omasta käyttäytymisestä musiikin kuluttajana
• tietoisuus tekijänoikeuksien olemassaolosta.
6. IHMINEN JA TEKNOLOGIA
• musiikkiteknologian käyttöön tutustuminen
• teknologian vastuullinen ja kriittinen käyttö.

ARVIOINTI
Arviointi tapahtuu luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Arvioinnin perustana on musiikin opiskelun
prosessi ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Arviointi tukee myönteisesti oppilaan
musiikillista edistymistä ja arvioidessa otetaan huomioon oppilaan lähtötaso. Oppilaan itsearviointi ja sen
kehittäminen on tärkeä osa musiikin arviointia. Musiikissa arvioidaan oppilaan musiikillista toimintaa
koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

5.16 Kuvataide
Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen
tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä
kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta,
mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen.
Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden
kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään
taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja
elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun
ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin. Kuvataiteen
opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset
tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita voidaan
käsitellä samassa tehtävässä. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän
ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn.

VUOSILUOKAT 1–4
Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1−4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja
mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle
ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa painotetaan
kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Oppilasta
kannustetaan töidensä viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia,
kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden
perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua
• kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta
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•
•
•
•
•

tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvataiteen
peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä
tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista
perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä
rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua
arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta
tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään
kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja.

KESKEISET SISÄLLÖT

1.-2. luokka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

piirtäminen, maalaaminen, muovailu ja rakentelu
grafiikan, valokuvan ja tietotekniikan välineisiin tutustuminen kuvallisessa ilmaisussa
ilmaisulle sopivan välineen ja materiaalin valinta ja materiaalien ominaisuuksien tutkiminen
kuvalliset muuntujat: väri, viiva, muoto, valo ja varjo, tila ja liike ilmaisussa
kirjain kuvailmaisussa
median kuvaviestinnän tarkastelu,
tietokonepelien kuvat, televisio, elokuva ja video
luonnon ympäristö, esineympäristö ja rakennettu ympäristö
taiteilijan ja muotoilijan työ sekä museoiden tehtävä
kulttuurien välisyys omassa yhteisössä; myytit, kuvat ja esineet.

3. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• kuvailmaisun keinot, tekniikat ja ilmaisutavat
• maalaaminen, piirtäminen, grafiikka, muovailu ja rakentelu
• sommittelun elementit: viiva, väri, muoto, liike
• elävän mallin piirtäminen
• kuvien tarkastelu, arvioiminen ja niistä keskustelu sekä tutustuminen joihinkin kuvataiteen käsitteisiin
• väri oman ilmaisun tehokeinona, vivahde- ja tummuuserojen havainnointia, välivärit
• kolmiulotteisuus, perusmuodot
• kuvailmaisun lähtökohtana korostetaan suunnittelua ja luonnostelua
• opetellaan huolehtimaan työvälineistä ja materiaaleista
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• oman paikkakunnan museo- tai näyttelykäyntivierailuja mahdollisuuksien mukaan
• näyttelykäyntien yhteydessä korostetaan museossa ja näyttelyissä käyttäytymistä
• taidekuvien tarkastelua työskentelyn virikkeenä
• tutustutaan suomalaisiin taiteilijoihin ja taideteoksiin
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• tutustutaan lähiympäristön luontoon, rakennuksiin ja ympäristön muutoksiin
• lähiympäristö kuvallisen ilmaisun innoittajana
• esineet, esineiden suunnittelu ja valmistaminen
• tutustutaan lähiympäristön merkittäviin rakennuksiin ja rakennuskulttuuriin
• kolmiulotteinen rakentaminen
Media ja kuvaviestintä
• harjoitellaan kuvakerronnan perusteita
• tutustutaan kuvalla viestimisen alkeisiin, tehokeinoihin, kuvakokoihin, kuvakulmiin
• kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valokuva, elokuva, video, digitaalinen kuva
• opitaan kriittisyyttä mediaa kohtaan, opitaan erottamaan todellinen ja kuvitteellinen maailma
toisistaan.
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4. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• kuvailmaisun ja kuvallisen ajattelun toteuttamista jatketaan eri kuvailmaisun keinoin ja tekniikoin
• maalaaminen, piirtäminen, grafiikka, muovailu ja rakentelu
• sommittelun elementit: viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika. Kohteiden sijoittelun harjoittelua
kuvapinnalle
• elävän mallin piirtäminen
• kuvien tarkastelu, arvioiminen ja niistä keskustelu kuvataiteen käsittein
• suunnittelun lähtökohtana korostetaan luonnostelua työskentelyprosessin apuna
• väri oman ilmaisun tehokeinona, välivärit, värikokeiluja
• muodon pelkistäminen ja muuntelu, kolmiulotteisuus
• opetellaan huolehtimaan työvälineistä ja materiaaleista
Taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• oman paikkakunnan museo- ja näyttelykäyntivierailuja tai taiteilijan, arkkitehdin tai suunnittelijan
työhön tutustumista
• museo- ja näyttelykäyntien yhteydessä korostetaan näyttelyissä käyttäytymistä
• tietolähteiden käyttäminen ohjatusti apuna taiteeseen liittyvissä tehtävissä
• taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista taiteen käsittein
• tutustumista merkittäviin suomalaisiin ja ulkomaisiin taiteilijoihin ja heidän tuotantoonsa
• eri aikakausien taide ja nykytaide
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• tutustutaan lähiympäristön luontoon, rakennuksiin ja ympäristön muutoksiin
• arvioidaan lähiympäristön esteettisiä ja eettisiä arvoja
• lähiympäristö toimii kuvallisen ilmaisun innoittajana
• esineet, esineiden valmistaminen ja suunnittelu
• tutustutaan lähiympäristön merkittäviin rakennuksiin ja rakennuskulttuuriin osana kulttuuria ja
viihtyvyyttä
• kolmiulotteinen rakentaminen
Media ja kuvaviestintä
• harjoitellaan kuvakerronnan perusteita
• tutustutaan kuvalla viestimisen alkeisiin, tehokeinoihin, kuvakokoihin, kuvakulmiin jne.
• opitaan käyttämään jotakin kuvaviestinnän välinettä
• mainoskuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva
• harjoitellaan kuvaviestinnän laadullista arviointia
• opitaan kriittisyyttä mediaa kohtaan, syvennetään taitoa erottaa todellinen ja kuvitteellinen maailma
toisistaan.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan
kuviksi
• osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin
ominaisuuksia
• osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää
luonnostelua työskentelynsä apuna
• osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan
• osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja
käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä
• tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa
kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua
• osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä
• osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua
ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa
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•
•
•
•
•
•

tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa
tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tunnistaa joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä
osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan
osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja
osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä
osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

VUOSILUOKAT 5−9
Kuvataiteen opetuksessa 5.−9. luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä
kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään
oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla.
Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy.
Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä
yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja
arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tukevat
kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
• tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja
työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan
• nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta
kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä
• ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua
• arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä
ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä
• hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja
elämysten lähteinä
• tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän
välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa
• tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta
• työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.
KESKEISET SISÄLLÖT

5. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka (makkaratekniikka), kuvanveisto, tilataide ja taide
ympäristössä
• sommittelu: muoto, väri, tila, liike ja aika
• elävän mallin piirtäminen
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin
• erilaisia muoto- ja rakennekokeiluja
• värioppia: vivahde- ja tummuuserojen tuottaminen, väriympyrä, murretut värit
• muodon pelkistäminen ja muuntelu
• kolmiulotteisuus
• opetellaan huolehtimaan työvälineistä ja materiaaleista
• opetellaan arvioimaan omaa ja muitten työskentelyä luonnosten, työprosessin ja lopputuloksen
kautta
Taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• tutustutaan lisää taidehistoriaan ja eri aikakausiin, esillä myös nykytaide
• tarkastellaan ja arvioidaan taidetta ja kuvaviestintää esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta
• tietolähteiden (taideteokset, kirjat, lehdet, Internet) ohjattu käyttö työskentelyssä
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• ohjattuja näyttely- tai taiteilijavierailuja ja Internetin kulttuuripalvelujen hyödyntämistä
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus
• arvioidaan rakennettua ympäristöä ja arkkitehtuuria esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja
suunnittelun näkökulmasta
Media ja kuvaviestintä
• pohditaan kuvan käyttötarkoitusta mediassa
• tutustutaan valokuvaukseen, videokuvaukseen ja digitaaliseen kuvaan
• analysoidaan elokuvia ja tv-ohjelmia
• tutustutaan kuvakerronnan muotoihin: kuvitus, sarjakuva, liikkuva kuva
• opitaan kriittisyyttä mediaa kohtaan.

6. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• piirustus (perspektiivityöt), grafiikka (linopainanta), maalaus, keramiikka (levytekniikka), kuvanveisto,
tilataide ja taide ympäristössä
• sommittelu: muoto, väri, tila, liike ja aika
• elävän mallin piirtäminen
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin
• erilaisia muoto- ja rakennekokeiluja
• tilan kuvaamista omiin havaintoihin perustuen
• värioppia: vivahde- ja tummuuserojen tuottaminen omassa ilmaisussa, väriympyrä, murretut värit
• muodon pelkistäminen ja muuntelu, kolmiulotteisuus
• tarkastellaan ja arvioidaan erilaisia kuvataiteen tyylejä
• opetellaan huolehtimaan työvälineistä ja materiaaleista
• opetellaan arvioimaan omaa ja muitten työskentelyä luonnosten, prosessin ja lopputuloksen kautta
Taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• syvennetään tuntemusta taidehistoriasta ja eri aikakausista, esillä myös nykytaide
• tarkastellaan taidetta ja kuvaviestintää esteettisestä näkökulmasta
• taidekuvien analysointia: rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä
• näyttelykäyntejä tai taiteilijatapaamisia, Internetin kulttuuripalvelujen hyödyntämistä
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus
• ympäristön tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun
näkökulmasta
• muotoilun ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja perinteitä
• tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista
• suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiä edustajia
Media ja kuvaviestintä
• pohditaan kuvan käyttötarkoitusta mediassa
• tutustutaan valokuvaukseen, videokuvaukseen ja digitaaliseen kuvaan
• arvioidaan elokuvia ja tv-ohjelmia
• tutustutaan kuvakerronnan muotoihin: kuvitus, sarjakuva, liikkuva kuva
• opitaan kriittisyyttä mediaa kohtaan.

7. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• oman ilmaisun kehittäminen kuvallisin keinoin
• keskeisten ilmaisutapojen tuntemus
• erilaiset tekniikat aiempaa edistyksellisemmin ja yhdistellen: piirustus, maalaus ja kuvanveisto
• taide, kaupallinen kuvamaailma: mainokset, muotoilu ja sarjakuvat sekä elokuva
• värioppi: murretut ja taitetut värit, väri ja tila
• kuvasommittelu sekä perspektiivi ja tila
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
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• taidehistoriaa
• taidekuvan tulkitsemista ja analysointia, mielipiteiden muodostamista, kuvallisen ilmaisun arviointi
• taidesanastoa
• kaupallisen kuvamaailman tuntemus ja kriittinen ja pohdiskeleva ajattelu
• itsearviointi
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• muotoiluun tutustuminen
 muotoilun ja suunnittelun historia ja muotoilu ja suunnittelu ammattina
• esinesuunnittelu
• kuvallisen markkinointikoneiston ja mainostamisen ymmärtäminen ja siihen suhtautuminen
Media ja kuvaviestintä
• kuvalukutaidon kehittäminen ja kuvan käyttötarkoituksen tarkasteleminen mediassa
• kuvakerronnan muodot
• elokuvan analysointi
• mainonnan kanavat ja ilmaisukeinot.
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin hyödyntäen työskentelyssään omaa luovuuttaan ja
mielikuvitustaan
• hallitsee kuvan rakentamisen keinoja ja osaa käyttää kuvailmaisun eri materiaaleja ja tekniikoita
luovasti töissään
• omaa näkemyksen päivän kuvamaailmasta ja hän osaa arvioida ja analysoida sitä.
• ymmärtää kuvan merkityksen esteettisenä nautintona, informoijana, viihdyttäjänä ja vaikuttajana.
Hän ymmärtää miten kuvalla voidaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja arvostuksiin
• ymmärtää taidehistorian merkityksen ja sitä kautta tämän päivän kuvamaailman taustoja
• ymmärtää myös oman kulttuurinsa (nuorisokulttuurin) ja sille suunnattua kuvamaailmaa ja osaa
suhtautua siihen kriittisesti
• omaa kuvaan ja taiteeseen liittyvää sanastoa ja kykenee osallistumaan tunneilla käytäviin
keskusteluihin
• pystyy arvioimaan omaa työskentelyään ja tekemiään töitään sekä tulkitsemaan muiden töitä
• tuntee suunnittelu- ja muotoilumaailmaa
• osaa analysoida elokuvan rakennetta
• osaa hyödyntää kuvallista maailmaa tietojen ja elämysten lähteenä.

8.luokka
PIIRRÄ, MAALAA, MUOTOILE (KUV) 2 tai 4 kurssia: 8. lk 2 + 9. lk 2
Tavoite
Syventää kuvallisen ilmaisun taitoja huomioiden oppilaiden toivomukset. Tavoitteena on kehittää oppilaiden
kykyä muodostaa mielipiteitä ja tarjota eväitä rikkaan kuvakulttuurimme kokemiseen.
Sisältö:
•
•
•
•
•
•
•
•

piirtämisen, maalauksen ja grafiikan työtavat
akvarelli-, liitu- ja sekatekniikat
taiteen ja sommittelun tekniikat
kolmiulotteista työskentelyä eri materiaalein
syventäviä harjoituksia eri välinein ja tekniikoin
akvarelli-, akryyli- ja öljymaalaus
sovellettua grafiikkaa
kuvamaailman tuntemuksen syventäminen, erityisesti nykytaide.

TEKSTAA JA KUVITA (KTK) 2 kurssia 8. lk
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Tavoite:
Tutustuttaa oppilaat ”kaupalliseen kuvamaailmaan”. Oppilaat tutustuvat graafisen suunnittelijan työhön
liittyviin kuvallisiin ja kirjallisiin alueisiin.
Sisältö:
•
•
•
•
•
•

graafista suunnittelua
teksti ja kuva, symbolit, tuotemerkit, julisteet, mainokset ja sarjakuvat
tekstausta ja kalligrafiaa
kuvan käsittelyä tietokoneella
perspektiivi- ja esinepiirustusta
tutustumista graafiseen maailmaan.

VALOKUVAA JA TUTKI KUVAA (KVT) 2 kurssia 8. lk
Tavoite:
Tutustuttaa oppilaat erilaisten kameroiden toimintaan ja opettaa heitä käyttämään niitä. Tavoitteena on myös
opastaa oppilaita valokuvaajina sommittelua ja suunnittelua silmällä pitäen.
Sisältö:
•
•
•
•

kameran toiminta
valokuvauksen teoria
kuvasarjojen ottamista ja tulkintaa
kuvan käsittelyä.

MUOTOILE JA SUUNNITTELE (KSV) 2 kurssia 9. lk
Tavoite:
Tutustuttaa oppilaat arkkitehtuuriin, muotoilun ja suunnittelun monipuoliseen maailmaan. Oppilaat tutustuvat
suunnittelijoiden työtapoihin ja ajatusmaailmaan. Tavoitteena on suunnitella omia designeja niin vaatteissa
kuin sisustuksessakin.
Sisältö:
•
•
•
•
•

esine- ja vaatesuunnittelua, sisustussuunnittelua
arkkitehtuurin historiaa ja arkkitehtuuria
rakentamisen ja asumisen suunnittelua
muotoilijan työ ja muotoilun maailma
raportit, tutustumiskäynnit.

TUTKI JA TEE ELOKUVAA (KTE) 2 kurssia 9. lk
Tavoite:
Tutustuttaa oppilaat elokuvan maailmaan. Tavoitteena on oppia videokameran hallinta, ja editoinnin
ajatusmalleja ja teoriaa. Oppilaat saavat vilkaista esiripun taakse ja oppia käytännön harjoituksin mitä
kaikkea elokuvan tekemiseen sisältyy. Tavoitteena on myös valaista oppilaita nykyajan elokuvien
vastaanottajina ja tulkitsijoina.

Sisältö:
•
•
•
•
•

elokuvailmaisuun tutustumista
erilaisten liikkuvien kuvien tutkimista ja tuottamista
videokameran toimintaan tutustuminen
elokuvan tekemisen historiaa
editointia
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•

oman elokuvan suunnittelua ja kuvaamista.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin hyödyntäen työskentelyssään omaa luovuuttaan ja
mielikuvitustaan
• hallitsee kuvan rakentamisen keinoja ja osaa käyttää kuvailmaisun eri materiaaleja ja tekniikoita
luovasti töissään
• omaa näkemyksen päivän kuvamaailmasta ja hän osaa arvioida ja analysoida sitä.
• ymmärtää kuvan merkityksen esteettisenä nautintona, informoijana, viihdyttäjänä ja vaikuttajana.
Hän ymmärtää miten kuvalla voidaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja arvostuksiin
• ymmärtää taidehistorian merkityksen ja sitä kautta tämän päivän kuvamaailman taustoja
• ymmärtää myös oman kulttuurinsa (nuorisokulttuurin) ja sille suunnattua kuvamaailmaa ja osaa
suhtautua siihen kriittisesti
• omaa kuvaan ja taiteeseen liittyvää sanastoa ja kykenee osallistumaan tunneilla käytäviin
keskusteluihin
• pystyy arvioimaan omaa työskentelyään ja tekemiään töitään sekä tulkitsemaan muiden töitä
• tuntee suunnittelu- ja muotoilumaailmaa
• osaa analysoida elokuvan rakennetta
• osaa hyödyntää kuvallista maailmaa tietojen ja elämysten lähteenä.

Aihealueet kuvataideopetuksessa
1. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• kuvataideopetuksen tulisi antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuus kuvalliseen ilmaisuun ja ajatteluun
• opetuksessa otetaan huomioon jokaisen oppilaan ilmaisullinen persoonallisuus.
2. Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• kuvataide auttaa oman kulttuuri-identiteetin löytämisessä ja avaa näkökulmia kansainvälisyyteen
• kuvataiteen oppisisältöihin kuuluvat mm. taidehistoria ja eri kulttuurien taide.
3. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• ympäristökasvatus on kuvataiteen yksi osa-alue. Kuvataiteessa on tärkeä oppia näkemään ja
havainnoimaan. Lisäksi opitaan huomaamaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia
• estetiikka ja arkkitehtuurin tuntemus auttavat ympäristön havainnoimisessa
• kuvataiteessa otetaan vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.
4. Media ja kuvaviestintä
• kuvallinen viestintä ja mediataito ovat yksi kuvataiteen osa-alue. Kuvataide kehittää oppilaan kykyä
hankkia, vertailla ja valikoida tietoa.

Aihekokonaisuuksien huomioonottaminen kuvataiteen opetuksessa
1. IHMISENÄ KASVAMINEN
• kuvataide tukee oppilaan kokonaisvaltaista ihmisenä kasvamista ja kehittymistä
• yksilöllisyys ja yhteisöllisyyden kehittäminen kuuluvat kuvataiteen tavoitteisiin ja sisältöihin.
2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS
• kuvataide auttaa ymmärtämään suomalaisuutta – pohjoismaalaisuutta – eurooppalaisuutta
• kuvataide antaa valmiuksia kansainvälisyyteen. Oma ja muut kulttuurit esittäytyvät kuvina, elokuvina,
tuotteina ja rakennuksina.
3. VIESTINTÄ- JA MEDIATAITO
• kuvataide kehittää osallistuvaa ja vuorovaikutuksellista viestintää sekä mediataitoja
• kriittinen ja tiedostava asennoituminen mediaan.
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4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS
• kuvataide kehittää osallistumisessa ja vaikuttamisessa tarvittavia valmiuksia.
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA
• kuvataide antaa valmiuksia toimia luonnon elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta.
6. IHMINEN JA TEKNOLOGIA
• kuvataideopetuksessa oppilaita tutustutetaan teknologiaan arkielämässä ja yhteiskunnassa.
Arviointi
Arviointia suorittaa sekä oppilas että opettaja luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Arvioinnin osaalueina ovat kuvantuottamisen prosessi, luovuus, ideointi ja tekniikka. Samalla arvioidaan kuva-ajattelun,
kuvamaailman tuntemuksen ja havainnoimisen sekä itsearvioinnin kehittymistä. Kaikessa arvioinnissa
otetaan huomioon, miten asetetut tavoitteet on saavutettu.

5.17 Käsityö
Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa
kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin
käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja
kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.
Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja
keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen
työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja
sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös
muiden kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen.
VUOSILUOKAT 1-2
Tavoitteet
Oppilas
• oppii tuntemaan, käyttämään ja soveltamaan erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä sekä
oppii käsityöhön liittyviä käsitteitä
• oppii kädentaitoja kehittämällä ajattelun taitoja ja luovien ratkaisujen tekoa
• oppii avaruudellista hahmottamista suunnitellessaan ja toteuttaessaan käsityötuotettaan
• oppii valmistamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
• oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
• oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
• oppii arvioimaan omaa työskentelyään käsityön parissa.
Keskeiset sisällöt
• arkipäivän elämän keskeiset ja hyödylliset tekstiili- ja teknisen työn materiaalit, työvälineet ja työtavat
• käsityössä tarvittavien välineiden turvallinen käyttö ja työskentelytilan turvallisuustekijät
• tuotteiden suunnittelu ja kuvaaminen eri tekniikoin
• entisajan ja nykyajan, erityisesti paikkakunnalle omaleimaiset käsityöesineet, -välineet, -materiaalit ja
työtavat sekä erilaiset ammatit ja tulevaisuuden mahdollisuudet
• yhteisön muista kulttuureista tulleiden tai Suomen vähemmistökulttuurien käsityöperinteeseen
tutustuminen.
VUOSILUOKAT 3−4
Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 3−4 on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja -taitoihin sekä
herättää
hänen
kriittisyytensä,
vastuuntuntonsa
ja
laatutietoisuutensa
työskentelyssä
ja
materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja ja hän oppii perusvalmiuksia
suunnitelmiensa toteuttamiseen. Häntä ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä
erilaisia
koneita
turvallisesti
ja
tarkoituksenmukaisesti.
Hänen
pitkäjänteisyyttään
ja
ongelmanratkaisutaitojaan kehitetään sekä ryhmässä että itsenäisessä työssä. Monipuolinen työskentely,
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taidon kehittyminen ja osaamisen kokemus antavat työniloa, ja oppilaassa syntyy myönteinen asenne työn
tekemistä ja opiskelua kohtaan. Opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä
teknisestä työstä ja tekstiilityöstä.
TAVOITTEET
Oppilas
• oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja
menetelmiä
• omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja laitteiden
käyttöä sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä
• oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa,
jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät
• oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään
• oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
• oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
• oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
• tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa
oppimisympäristöissä
• oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
• tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan
• oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä.
KESKEISET SISÄLLÖT

3. luokka
Tekninen työ
Puu
•
•
•
•
•
•
Muovi
•
•
Metalli
•
•

suora sahaus
mittaaminen, merkitseminen ja suorakulman käyttö
poraaminen/kairaaminen
hiominen
naulaaminen
liiman käyttö liitoksissa
muovin käyttö puutöiden lisukkeena
sahaus
leikkaaminen
viilaaminen

Pintakäsittely
• värittäminen
• petsaus
• lakkaus.
Tekstiilityö (yksi lukukausi)
•
•
•
•
•

ompelu: koneompelun perusteet
työn huolittelu
silitys
napin ompelu
tekstiilitieto: puuvilla.
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4.luokka
Tekninen työ
Kolmannen luokan sisältöjen syventämisen lisäksi uusina
Puu
• talttaaminen
• höyläämisen alkeet
• viilaaminen
• ruuviliitos
Metalli
• sahaaminen
• poraaminen
Pintakäsittely
• maalaaminen.
Tekstiilityö (yksi lukukausi)
•
•
•
•
•
•

neulominen: oikea silmukka, tasoneule
virkkaus: kiinteä silmukka
*sekä neulomisessa että virkkauksessa kokeiluluonteiset
pienet työt, jotta tekniikat tulevat tutuksi.
ompelu: erilaisia koneompeluharjoituksia
kankaanpainanta
kirjonta: pistokirjonta
tekstiilitieto: villa.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella
toteuttamiskelpoisen tuotteen
• työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden
huomioon ottaen
• hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja
• työskenteleepitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä
ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä javiihtyisyydestä
• ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita
• arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia
• suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön.

VUOSILUOKAT 5-7
Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5−7 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-, työtapa- ja
työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan
työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään
toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ-, tuotanto- ja
kulttuurielämän edustajien kanssa. Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että
tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus painottua käsityöopinnoissaan
kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön.
TAVOITTEET
Vuosiluokkien 3−4 tavoitteita käsitellään syvällisemmin, ja lisäksi
oppilas
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•
•
•
•
•
•

oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita sekä
ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja
teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan
suunnittelutyöhönsä
perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi soveltaa
arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa
oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia
ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan
erilaisia tietolähteitä
oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja
luonnon hyvinvoinnissa
oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja.

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tuote- ja prosessi-ideointi
muodot, sommittelu ja värit
materiaali- ja kuluttajatietous
tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö
erilaiset työjärjestykset ja työohjeet
käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, muun muassa
kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan
erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita
tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista
kulttuureista
oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen
oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhteiseen
tarkasteluun.

Teknisen työn sisällöt
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
• tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa
• erilaisten materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri tekniikoin
• rakennettu ympäristö ja erilaiset tuotteet sekäniiden sisältämä symbolinen merkitys eli viesti
• erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita, teknologisia käsitteitä ja järjestelmiä sekä niiden
sovelluksia.
Valmistaminen
• teknisessä työssä tarvittavat käsityövälineet ja koneet sekä niiden taitava ja turvallinen käyttö
• teknisen työn eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden luovavalinta, yhdistäminen ja
työstäminen
• monipuolista laiterakentelua
• kodin ja vapaa-ajan välineiden huolto, kunnostus ja kierrätys.
Tekstiilityön sisällöt
Visuaalinen ja tekninensuunnittelu
• tekstiili- ja muotihistoriaa soveltuvin osin kodin tekstiilejä ja vaatetusta koskevien aihepiirien
yhteydessä
• sisustustekstiilien, vaatteiden ja tekstiilitaiteen symbolinen merkitys eli viesti
• tietoteknisiä sovelluksia ja uusi teknologia suunnittelun apuvälineinä
• tekstiilituotteiden kolmiulotteisen muodon konstruointi, esimerkiksi kaavoituksen perusteita
• tekstiilimateriaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri tekniikoin.
Valmistaminen
• tekstiilityön perinteisiä ja moderneja työvälineitä ja koneita, niiden oikea valinta käyttökohteeseen,
toimintaperiaatteet, turvallinen käyttö sekä huolto
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•
•

tekstiilityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen
luovasti
tekstiilituotteiden hoito ja huolto sekä kierrätys.

5. luokka
Tekninen työ
Edellisten luokkien sisältöjen syventämisen lisäksi uusina
Puu
• muotosahaus
• höyläys
• erilaisia liitoksia
• penkki- ja käsiporakoneen turvallinen käyttö
Metalli
• taivuttaminen
• pehmeäjuotos
Muovi
• hiominen
• poraaminen
• taivuttaminen
Tekniikka/elektroniikka
• juottaminen
• suljettu ja avoin virtapiiri, rakentelusarjat
Pintakäsittely
• spraymaalaus
• öljyäminen.
Tekstiilityö
•
•
•
•
•
•

neulominen: nurja silmukka, suljettu neule
virkkaus: pylväsvirkkaus, reunavirkkaus
ompelu: ompelukoneen hallinnan varmistus, vetoketjun kiinnittäminen
alaosan vaate
kirjonta: päällikeompelu
tekstiilitieto: kankaan rakenne.

6. luokka
Tekninen työ
Edellisten luokkien sisältöjen syventämisen lisäksi
Metalli
• pakottaminen
• niittaus
Tekniikka/elektroniikka
• aerodynamiikka
• rakentelusarjat
• kuminauhamoottori
• yksinkertaiset elektroniikan komponentit.
Tekstiilityö
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•
•
•
•

neulominen: kirjoneule/raitaneule
virkkaus: ympyrävirkkaus (isoäidin neliö)
ompelu: ompelukoneen itsenäinen hallinta, vaatteen ompelu
tekstiilitieto: vaatehuolto.

Erikoistekniikoita välipaloina mahdollisuuksien mukaan luokilla 3-6:
• kierrätys ja uusiokäyttö
• tilkkutyö
huovutus
• kudonta
• batikkivärjäys
• kirjonta: virvittäinompelu, ristipisto, laakapisto, ketjupisto, ryijypisto

7. luokka
Tekninen työ
Tekninen työ sisältää 3 kurssia. Kurssien sisällöt muodostuvat puuteknologiasta, metalliteknologiasta,
muoviteknologiasta, sähköopista ja elektroniikasta. Kaikista osa-alueista tehdään pienimuotoisia
harjoitustöitä. Töiden yhteydessä opitaan tulkitsemaan koneenpiirustuksia. Oppilaan omasta suunnitelmasta
tehdään koneenpiirustus.
7. luokalla käydään läpi seuraavat koneet:
Puuteknologia
• vannesaha
• oikohöylä
• tasohöylä
• hiomakoneet
• porakoneet
Metalliteknologia
• porakoneet
• levyntaivutin
• pöytähiomakoneet
• mig-hitsaus
• pistehitsaus
• metallileikkuri
• nestekaasuahjo
Muoviteknologia
• muovin särmäyslaite
Sähköoppi ja elektroniikka
• juotin.
Teknisen työn ja tekstiilityön yhteinen sisältö
• materiaali- ja kuluttajatietous
• käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin
• erilaisten suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita
• tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen
• oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen töiden yhteiseen tarkasteluun.
Tekstiilityö
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
• kannustetaan oppilaita käyttämään omaa, luovaa otetta töiden suunnittelussa
• ohjataan
oppilaita
taloudelliseen
ajattelutapaan
sekä
vastuullisiin
työskentelytottumuksiin eri välinein

ja

turvallisiin
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•
•

opitaan hakemaan ideoita ja ohjeita käsitöiden tekemiseen myös Internetistä
perehdytään pukeutumisen viesteihin ja symbolisiin merkityksiin diasarjan avulla.

Valmistaminen
Ompelu
• opitaan ylä- ja alaosan vaatteen valmistus suunnittelusta kaavojen piirtämiseen, sovittamiseen,
ompeluun ja materiaalikustannusten laskemiseen.
Neulonta ja virkkaus
• kerrataan ja syvennetään neulonta- ja virkkaustaitoja suunnittelemalla ja neulomalla suljettuna
neuleena lapasia, sukkia, säärystimiä ja/tai pipoja sekä virkkaamalla keskeltä aloitettava neliö (äitiTeresan peittoon).
Erikoistekniikat
• perehdytään erikoistekniikoihin kuten esim. helmitöihin, kirjansidontaan, batiikkivärjäykseen,
kankaanpainantaan, huovutukseen ja kirjontaan osittain oppilaan oman mielenkiinnon ja
aikaresurssien mukaan.
Tekstiilitieto
• opitaan tuntemaan tekstiilien materiaalit, niiden ominaisuudet ja hoito-ohjeet
• kiinnitetään huomiota eri materiaalien tuottamisen sekä vaatteiden ja muiden tekstiilien ostamisen ja
hoitamisen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin.

8. luokka

Tekninen työ (Valinnaisaine)
Teknisen työn peruskurssi – TNP

(2 kurssia)

Tavoitteena on syventää seitsemännellä luokalla opittuja perustaitoja. Oppilaan oman suunnittelun osuutta
lisätään. Koneenpiirustuksen tärkeyttä korostetaan oman tuotoksen teossa.
Sisällöt
puuteknologia, metalliteknologia, muoviteknologia, sähköoppi ja elektroniikka
Puuteknologia
•
•
•
•

koneiden käyttöä kerrataan ja harjoitellaan
käytetään samoja koneita kuin 7. luokallakin
uusina koneina harjoitellaan pyörösahan ja alajyrsimen oikeaoppista käyttöä
harjoitustyönä tehdään esim. leikkuulauta.

Metalliteknologia
•
•
•
•

koneiden käyttöä kerrataan ja harjoitellaan
käytetään samoja koneita kun 7. luokallakin
uusina koneina ja laitteina harjoitellaan kaasuhitsauslaitteiden ja putkentaivutustyökalun käyttöä
harjoitustöinä tehdään kovajuotostyönä esim. vasara ja putkentaivutustyönä esim. mopopukki.

Muoviteknologia
•
•
•

pääasiassa tutustutaan akryylimuovin taivuttamiseen ja painamiseen sekä akryylimuovin käsittelyyn
hioma-aineilla
myös muihin muovilaatuihin tutustutaan
harjoitustyönä tehdään esim. kotelointi elektroniikkatyöhön akryylimuovista.
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Sähköoppi ja elektroniikka
•
•
•
•

koneiden käyttöä kerrataan ja harjoitellaan
opetellaan piirilevyn teko valotusmenetelmällä
tutustutaan elektroniikan komponenttien toimintaan
harjoitustyönä tehdään esim. sisäpuhelinpari.

Teknisen työn lisäkurssi – TNL

(2 kurssia)

Lisäkurssi on tarkoitettu peruskurssin valinneille oppilaille. Tavoitteena on syventää peruskurssin sisältöjä.
Koneiden käyttöä monipuolistetaan. Lisäkurssi muodostuu samoista osa-alueista kuin peruskurssikin, mutta
työt saattavat valinnaisesti sisältää kaikkia osa-alueita tai vain osan niistä. Harjoitustyönä tehdään pidempi
kestoinen työ (projekti) esim. kassakaappi.
Tekstiilityö valinnaisaineena (8. ja 9. luokalla)
Tekstiilityön valinnaisainekurssin voi valita joko sekä 8. ja 9. luokalle (yhteensä 4 kurssia) tai vain 8. luokalle
tai vain 9. luokalle (yhteensä 2 kurssia).
Tavoitteet
• oppilas syventää ja laajentaa aikaisemmin opittuja taitoja
• oppilas kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan työnsä aikaisempaa itsenäisemmin
Sisältö
Ommellaan mm. vaatteita, neulotaan puikoilla, kudotaan kangaspuilla ja perehdytään erikoistekniikoihin
kuten kirjansidontaan, taso- ja neulahuovutukseen, kankaanpainantaan, batiikkivärjäykseen, tilkkutöihin,
kirjontaan, helmitöihin, kynttilöiden tekoon jne. Oppilas valitsee ja suunnittelee pääosin itse työnsä omien
tarpeidensa, toiveidensa ja mielenkiintonsa mukaan.
Tekstiilityön lyhytkurssi (1 kurssi 9. luokalla)
Kurssi sopii sekä aloittelijoille (pojat) että vaativampia töitä tekeville (esim. 9. luokan juhlapuvut). Sisältö on
muuten sama kuin edellä.

9. luokka
Teknisen työn peruskurssi – TNP

(2 kurssia)

Tavoitteena on perustaitojen syventäminen. Oman suunnitelman pohjalta tehdään koneenpiirustus työstä.
Koneenpiirustusta apuna käyttäen toteutetaan työ käytännössä.
Sisällöt
Puuteknologia, metalliteknologia, muoviteknologia, sähköoppi ja elektroniikka
Puuteknologia
•
•
•
•
•

koneiden käyttöä kerrataan
pyörösahan käyttöä lisätään
poratalttakoneen käyttöä hyödynnetään liitosten teossa
harjoitustyönä tehdään huonekalu
huonekalusta tehdään koneenpiirustus käsin piirtämällä ja mahdollisuuksien mukaan myös
käyttämällä piirustusohjelmaa.

Metalliteknologia
•
•
•

koneiden käyttöä kerrataan
metallisorvin käyttöä opetellaan
harjoitustyönä toteutetaan oman suunnitelman pohjalta jokin käyttöesine. Esine voi olla esim.
käsipainot, polkupyörän korjausteline jne.
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Muoviteknologia
•

muovin käyttöä lisätään tehtävien töiden materiaalina. Sitä käytetään materiaalina valmistettaessa
esim. puutöissä huonekaluja.

Sähköoppi ja elektroniikka
•
•
•

kerrataan piirilevyn teko valotusmenetelmällä.
harjoitustyönä tehdään esim. ULA - vastaanotin. Kotelointi tehdään oppilaan oman suunnitelman
mukaan.
elektroniikan komponenttien toimintaa ja piirrosmerkkejä käydään läpi.

Teknisen työn lisäkurssi - TNL (2 kurssia)
Lisäkurssi on tarkoitettu peruskurssin valinneille oppilaille. Tavoitteena on toteuttaa projekti, jossa voidaan
hyödyntää kaikkia opittuja taitoja. Harjoitustyönä toteutetaan esim. halogeenivalaisin.
Moottorikurssi – TNM (1 kurssi)
Tutustutaan teoriassa ja itse tehden moottorirakenteisiin (kaksitahti-/nelitahtimoottorit).
Tekninen taitaminen – TNT (1 kurssi)
Toteutetaan käsityövälinein pienimuotoinen työ, jonka materiaaleina esim. puu, metalli tai muovi. Työhön
voidaan yhdistää myös sähköopin ja elektroniikan osa-alueita.
Arviointi (kaikki teknisen työn valinnaisaineet)
•
•

arviointi perustuu pääasiallisesti jatkuvaan näyttöön
teknisen työn arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti oppilaan asialliseen työskentelyyn
oppitunnilla ja saavutettuihin tuloksiin.

5.18 Liikunta
Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys.
Liikunnanopetus tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista
omaksua liikunnallinen elämäntapa.
Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista
harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien huomioon ottamista. Liikunta ja
oppimiskokemukset vahvistavat oppilaan itsensä tuntemista ja ohjaavat suvaitsevaisuuteen.
Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta. Liikunnan
opetuksen yhteydessä on korostettava turvallista liikennekäyttäytymistä. Liikunnanopetus pohjautuu
kansalliseen liikuntaperinteeseen.
Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet,
lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä oppilaan erityistarpeet ja terveydentila.
Liikunnanopetuksen lähtökohtana eri vuosiluokilla on aiempien luokka-asteiden oppimäärien kertaaminen.

1.-2. luokka
Tavoitteet:
Oppilas
• kokee liikunnan iloa
• harjaantuu motorisissa perustaidoissa
• tutustuu eri liikuntalajeihin ja saa virikkeitä, joiden avulla kiinnostuu liikunnasta myös vapaa-ajallaan
• oppii noudattamaan sovittuja sääntöjä
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•
•
•
•
•

ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
kehittää fyysistä kuntoa
tiedostaa omat kyvyt ja pystyy seuraamaan niiden kehitystä
oppii ymmärtämään liikunnan terveydellisen merkityksen
tottuu peseytymiseen ja oman hygieniansa hoitamiseen.

Keskeiset sisällöt:
•

yleisurheilu
- juokseminen
- hyppääminen
- heittäminen

•

suunnistus ja retkeily
- luonnossa liikkuminen

•

perus- ja telinevoimistelu
- pyöriminen
- kieriminen
- tasapainoliikkeet
- vartalon kaaret (hahmottaa omat liikkeensä)

•

musiikkiliikunta
- erilaisia taputuksia ja hyppelyitä
- tanssiharjoitteet
- rytmi
- luova liikunta

•

talviliikunta
- hiihto
- luistelu

•

uinti
-

vesileikit
uintiharjoitteet

•

palloilun alkeet ja viitepelit
- lentopallo
- koripallo
- jalkapallo
- pesäpallo
- sähly

•

liikuntaleikit ja – pelit.

3. luokka
Kolmannen vuosiluokan liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset
kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä ja se etenee
motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Lähtökohtana liikunnan opetuksessa on oppilaiden aktiivisuus, ja
opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.
TAVOITTEET
Oppilas
• kokee liikunnan ja oppimisen iloa
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•
•
•
•
•
•
•

oppii monipuolisesti motorisia perustaitoja
saa virikkeitä harrastaa liikuntaa
oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä
oppii kantamaan vastuuta itsestä, toisista ja liikuntavarusteista
huolehtii hygieniastaan mm. peseytymällä
oppii toimimaan sekä itsenäisesti että ryhmässä opettelemalla itsensä ja erilaisuuden hyväksymistä
oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin kykyihinsä.

4. luokka
Neljännen vuosiluokan liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset
kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä ja se etenee
motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Lähtökohtana liikunnan opetuksessa on oppilaiden aktiivisuus, ja
opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.
TAVOITTEET
Oppilas
• kokee liikunnan ja oppimisen iloa
• oppii monipuolisesti motorisia perustaitoja
• saa virikkeitä harrastaa liikuntaa
• oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä
• oppii kantamaan vastuuta itsestä, toisista ja liikuntavarusteista
• huolehtii hygieniastaan mm. peseytymällä
• oppii toimimaan sekä itsenäisesti että ryhmässä opettelemalla itsensä ja erilaisuuden hyväksymistä
• oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin kykyihinsä.

5. luokka
Viidennen vuosiluokan liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon kehitysvaiheessa korostuvat sukupuolten
erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. Monipuolisen liikunnanopetuksen avulla tuetaan
oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä luodaan valmiuksia omaehtoiseen
liikunnan harrastamiseen. Opetuksessa annetaan mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja tuetaan
oppilaan itseilmaisua.
TAVOITTEET
Oppilas
• kokee liikunnan ja oppimisen iloa
• kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja ja -tietoja
• oppii toimimaan sekä itsenäisesti että ryhmässä opettelemalla itsensä ja erilaisuuden hyväksymistä
• oppii kantamaan vastuuta turvallisuudesta
• oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä
• huolehtii hygieniastaan mm. peseytymällä
• oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin kykyihinsä.

6. luokka
Kuudennen vuosiluokan liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon kehitysvaiheessa korostuvat
sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. Monipuolisen liikunnanopetuksen
avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä luodaan valmiuksia
omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Opetuksessa annetaan mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja
tuetaan oppilaan itseilmaisua.
Tavoitteet
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Oppilas
• kokee liikunnan ja oppimisen iloa
• kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja ja -tietoja
• oppii toimimaan sekä itsenäisesti että ryhmässä opettelemalla itsensä ja erilaisuuden hyväksymistä
• oppii kantamaan vastuuta turvallisuudesta
• oppii kantamaan vastuuta itsestä, toisista ja liikuntavarusteista
• oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä
• huolehtii hygieniastaan mm. peseytymällä
• oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin kykyihinsä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosiluokkien 3-6 liikunnan keskeiset sisällöt:
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AIHE

Suunnistus ja retkeily

3. LUOKKA

4. LUOKKA

5. LUOKKA

6. LUOKKA

•

liikkuminen ja käyttäytyminen
luonnossa
pääkarttamerkit ja
– värit
kartan vertaaminen luontoon
Juokseminen
o
reaktioharjoituksia
o
erivauhtista juoksua
o
pystylähtö
o
sukkulaviesti
Hyppääminen
o
pituushyppy
(ponnistusalue 1m)
o
korkeushyppy
(saksi)
Heittäminen
o
vauhdillinen
pallonheitto

•

liikkuminen ja käyttäytyminen
luonnossa
pääkarttamerkit ja -värit

•

kartan mittakaava - matkan
mittaaminen ja sen arviointi
retkeilyn alkeet

•

kotiseutupatikointia luonnossa

Juokseminen
o
perusjuoksun
tekniikka
o
pystylähtö
o
sukkulaviesti
o
aitajuoksun alkeet
Hyppääminen
o
pituushyppy
(ponnistusalue 1m)
o
korkeushyppy (flop)
Heittäminen
o
vauhditon
kuulantyöntö
o
vauhditon nuorisokeihäänheitto

•

Juokseminen
o
pikajuoksun
tekniikka
o
kyyrylähtö
o
aitajuoksu
Hyppääminen
o
korkeushyppy
(floppi)
o
erilaisia loikka- ja
hyppyharjoitteita
o
pituushyppy
(ponnistusalue 1m)
Heittäminen
o
vauhdillinen
kuulantyöntö
o
vauhdillinen
nuorisokeihäs

•

Juokseminen
o
pikajuoksutekniikka
o
aitajuoksun alkeet
o
kestävyysjuoksu
Hyppääminen
o
pituushypyn
ponnistus lankulta
Heittäminen
o
vauhdillinen
kuulantyöntö

•
•
•
•

erilaisia kelluntoja
liuku kasvot vedessä
alkeishyppyjä
myyrä tyyli

•
•
•

rintauinnin alkeita
selkäuinnin alkeita
sukelluksia

•
•

rinta- ja selkäuinti
pohjaan meno uintisyvyiseen
veteen
hyppyjä korokkeelta jalat
edellä

•

•

edellisten taitojen kertaus

•

krooliuinnin alkeet
pituussukellus
taittokaato
hengenpelastushyppy
alkeishengenpelastustaito
(veden polkeminen)
200 metrin matkauinti
välinehuoltoon tutustuminen

•
•
•
•
•

perinteisen tyylin
hiihtotekniikat:
o
1- ja 2- potkuinen
tasatyöntö
o
vuorohiihto
mäenlasku ja – nousu
eteen- ja taakseluistelu
aurajarrutus
liukuja kahdella jalalla
jääleikkejä

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

maastojuoksu
kuntopiiri

•
•
•

•
Yleisurheilu
•

Uinti
hengenpelastus

ja

Hiihto

Luistelu

Kestävyysliikunta

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

perusluistelutaitojen
vahvistaminen
liukuja yhdellä jalalla
jääpelejä
tasahyppy
alkeispyörintä
maastojuoksu
kuntopiiri

•

•

•

•

•
•

•

”maastonmukainen
hiihtäminen”
vapaan hiihtotyylin alkeet

•
•
•

kaarreluistelu eteen ja taakse
käännöksiä
kaukalopallo

•

jääkiekkojarrutus

•
•
•

lihaskunnon mittaus
maastojuoksu
kuntopiiri

•
•

kestävyyskunnon mittaus
kuntopiiri
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AIHE
Musiikki- ja
ilmaisuliikuntaa ja
tanssia

3. LUOKKA

4. LUOKKA

5. LUOKKA

6. LUOKKA

•

mielikuvien avulla
liikkuminen(kehon, tilan, ajan
ja voiman vaihtelua)
tunteiden ja mielialojen
ilmaiseminen liikkeessä
seuratansseista letkis
Permanto
o
kuperkeikka
eteen/taakse
o
vaaka

•

•

•

Hyppyliikkeet
o
tasaponnistus
telineelle

•

Notkeus
o
taivutuksia ja
venytyksiä
Rekki
o
oikonoja
o
perusheilunta
o
päinsuistunta
Puomi
o
puomikävely
o
tasapainoliikkeitä
o
puomikäännös
180º/360º

•

tutustumista palloilulajeihin
viitepelien ja palloharjoitusten
avulla

•

•
•
•

•

•
Voimistelu
•

•

•

kansantanssi (esim.
suomalainen)

•

•

•

•

•
Sisäpalloilu

Permanto
o
kärrynpyörä
o
niskaseisonta
o
päälläseisonta
tukea vasten
Hyppyliikkeet
o
jännehyppy
telineeltä alas
o
haarahyppy pukilta
Notkeus
o
taivutuksia ja
venytyksiä
o
silta
Rekki
o
kääntövaihtoheilunta
o
neulansilmä
Puomi
o
tasahyppy
o
kyykkykävely

•

Koripallo
o
syöttö, kuljetus,
koriinheitto
o
peliajatus
Lentopallo
o
sormilyönti

•

•
•
•
•

•
•

•

tutustumista palloilulajeihin
viitepelien ja palloharjoitusten
avulla

kolmijakoisuus tanssissa
(esim. valssi)

•

Ulkopalloilu
•

Jalkapallo
o
kuljetus,
sisäteräsyöttö,
haltuunotto,
sivurajaheitto
o
peliajatus
Pesäpallo
o
heitto, kiinniotto,
laakalyönti,
näpäytys, peliajatus

•
•

Permanto
o
lentokuperkeikka
o
käsilläseisonta
tukea vasten
Hyppyliikkeet
o
haarahyppy arkulla
Notkeus
o
taivutuksia ja
venytyksiä
Rekki
o
kieppi
Puomi

•

Koripallo
o
matala/korkea
kuljetus, syöttö,
koriinheitto,
tukijalka
Lentopallo
o
sormi- ja hihalyönti,
ala-aloitus
Salibandy
o
kuljetus, laukaus,
syöttö
Jalkapallo
o
rintapotku
o
harhautus
Pesäpallo
o
näpäytys,
o
syöttö

•

•
•
•
•

•
•

•
•

kaksijakoisuus tanssissa
(esim. fox eli yleistanssi,
jenkka)
tutustuminen historiallisiin
tansseihin (esim. poloneesi,
kehruuvalssi, kikapo)
Permanto
o
päähyppy
Hyppyliikkeet
Notkeus
o
taivutuksia ja
venytyksiä
Rekki
Puomi

Koripallo
o
layup
o
puolustaminen
Lentopallo
Salibandy
o
maalivahdin
työskentely

Jalkapallo
o
maalivahdin
työskentely
Pesäpallo
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7. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
• kokee liikunnan ja oppimisen iloa
• kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja ja -tietoja
• oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä
• oppii kantamaan vastuuta itsestä, toisista ja liikuntavarusteista
• oppii kantamaan vastuuta turvallisuudesta
• huolehtii hygieniastaan mm. peseytymällä
• oppii toimimaan sekä itsenäisesti että ryhmässä opettelemalla itsensä ja erilaisuuden hyväksymistä
• oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin kykyihinsä.

KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yleisurheilua: hyppy-, heitto- ja juoksutaitoja
voimistelua: voimistelua telineillä ja välineillä sekä kuntovoimistelua
lavatansseja: tanssikäyttäytyminen, salonkitansseja, fox, valssi, tango
pallopelejä: koripallo, lentopallo, salibandy, pesäpallo, jalkapallo
suunnistusta ja luontoliikuntaa: karttamerkit/- värit, kartanlukutaitoa, metsässä liikkumisen taitoja
talviliikuntaa: perusluistelutaitoja, jääpelejä
uintia ja vesipelastusta: hengenpelastushyppy, yleisimpiä uinnin tekniikoita, sukellusta
kestävyysliikuntaa: tasavauhtinen kuntoilu esim. lenkkeillen ja sykkeen seuranta
kehonhuoltoa: venyttelyä ja ryhtikoulua
liikuntatietoutta: ajatus peruslajitietojen jakamisessa, Fair Play – linja.

8. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
• kokee liikunnan ja oppimisen iloa
• kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja ja -tietoja
• oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä sekä kehittämään ja
seuraamaan omaa fyysistä kuntoaan
• oppii kantamaan vastuuta itsestä, toisista ja liikuntavarusteista
• oppii kantamaan vastuuta turvallisuudesta
• huolehtii hygieniastaan mm. peseytymällä
• oppii toimimaan sekä itsenäisesti että ryhmässä opettelemalla itsensä ja erilaisuuden hyväksymistä
• oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin kykyihinsä.

KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yleisurheilua: hyppy-, heitto- ja juoksutaitoja
Voimistelua: voimistelua telineillä ja välineillä sekä kuntovoimistelua
lavatansseja: tanssikäyttäytyminen, fox-, valssi-, tangokehittely edelleen, humppa, jenkka
pallopelejä: koripallo, lentopallo, salibandy, pesäpallo, jalkapallo
suunnistusta ja luontoliikuntaa: kompassin käyttö, rastinotto, metsässä liikkumisen taitoja
talviliikuntaa: jääpelejä ja lumikenkäily
uintia ja vesipelastusta: hengenpelastustaitoja, sukellusta, kuntouintia
kestävyysliikuntaa: kuntoilun seurantaa ja lihaskuntoharjoittelua
kehonhuoltoa: venyttelyä ja rentoutusta
liikuntatietoutta: lajitietojen lisääminen sekä erityispaino sosiaalisuuteen liikunnassa.
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9. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
• kokee liikunnan ja oppimisen iloa
• kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja ja -tietoja
• oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä sekä kehittämään ja
seuraamaan omaa fyysistä kuntoaan
• oppii kantamaan vastuuta itsestä, toisista, liikuntavarusteista
• oppii kantamaan vastuuta turvallisuudesta
• huolehtii hygieniastaan mm. peseytymällä
• oppii toimimaan sekä itsenäisesti että ryhmässä opettelemalla itsensä ja erilaisuuden hyväksymistä
• oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin kykyihinsä
• osaa etsiä tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista.

KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yleisurheilua: kolmiottelun suorittaminen
Voimistelua: voimistelua telineillä (pojat) sekä aerobic (tytöt) ja kuntovoimistelua
lavatansseja: lavatanssikulttuuria käytännössä, bug tai jive
pallopelejä: koripallo, lentopallo, salibandy, pesäpallo, jalkapallo ja sulkapallo
suunnistusta ja luontoliikuntaa: reitinvalinta, retkeily sekä jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
talviliikuntaa: jääpelejä ja lumikenkäily
uintia ja vesipelastusta: 6 min uinti tai matkauinti ja muuta vesiliikuntaa
kestävyysliikuntaa: kuntoilun ohjelmointia ja systemaattista lihaskuntoharjoittelua
kehonhuoltoa: venyttelyä ja rentoutusta
liikuntatietoutta: ajatus oman kuntoilun tukemisessa peruskoulun jälkeen.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
• osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
• osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
• osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa
• osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan
• osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja
velvollisuuksista
• osaa luistella sujuvasti
• hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat
• hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja
• tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
• osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
• osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja
huolehtii puhtaudestaan
• toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin
periaatetta.

5.19 Kotitalous
VUOSILUOKAT 7-9
Kotitalouden opiskelun tavoitteena on kehittää oppilaassa valmiuksia, jotka auttavat häntä selviytymään
arkipäivän tilanteissa. Tavoitteena on arjen hallinta niin, että vastuu ja toisen huomioon ottaminen tulevat
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keskeisiksi käytännön työtä tehtäessä. Olennaista on käytännön toiminta, johon yhdistyy teoreettisia
perusteita, suunnittelua, päätöksentekoa ja arviointia.
Kotitalouden opetus perustuu käytännön toimintaan. Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus sekä
oppilaiden keskinäinen yhteistoiminta tukee oppilaiden kasvamista yhteistyökykyisiksi, toisista välittäviksi ja
huolehtiviksi sekä erilaisuuden hyväksyviksi ihmisiksi.
Itsenäiset, ikäkaudelle sopivat työtehtävät kehittävät taitoja töiden suunnittelussa ja järjestelyssä sekä
vastuuta työnteosta. Mahdollisuus harjoitella käytännön valmiuksia asunnon, oman asun ja kodin tekstiilien
hoidossa, virittää kiinnostusta elinympäristön viihtyisyyteen ja omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa siihen.
Onnistumisen kokemukset edistävät terveen itsetunnon kehittymistä.
TAVOITTEET
Keskeisenä tavoitteena on arjen hallinta ja ihmisenä kasvaminen niin, että oppilas oppii
• ymmärtämään hyvien tapojen, tasa-arvon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksen yksilön ja perheen
hyvinvoinnin kannalta
• tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyvät perustaidot ja käyttämään
tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävänkehityksen mukaisia aineita ja työtapoja
• toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutuksen
monimuotoisuutta ja kulutukseen liittyviä ongelmia
• tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymiseen ja
monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia
• huomioimaan omien voimavarojensa merkitystä ja yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa.

KESKEISET SISÄLLÖT
Perhe ja yhdessä eläminen
Sisällön tavoitteena on, että oppilas hyvällä käytöksellään osoittaa huomaavaisuutta toisia kohtaan,
harjaantuu toimimaan ryhmässä tasa-arvoisesti sekä uskaltaa myös työskennellä itsenäisesti vastuuta
ottaen.
• hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat
• sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri
• tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä.
Ravitsemus ja ruokakulttuuri
Sisällön tavoitteena on, että oppilas ymmärtää ravinnon merkityksen terveydelle ja omaksuu terveyttä
edistävän asenteen. Hän harjoittelee käytännön taitoja arvostaen ruokaa ja ruokakulttuuria. Oppilas huomaa
arkielämän pieniä, hyviä ja kauniita yksityiskohtia sekä osaa nauttia niistä.
• ravitsemissuositukset ja terveellinen ruoka
• ruoan laatu ja turvallisuus
• perusruoanvalmistusmenetelmät
• aterioiden suunnittelu ja erilaiset ruokailutilanteet suomalaisessa ruokakulttuurissa
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•

ruokakulttuurin muuttuminen.

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
Oppilas oppii tiedostamaan kulutuksen monimuotoisuutta ja kulutukseen liittyviä ongelmia. Hän suhtautuu
kriittisesti tuotetietoihin ja mainontaan sekä pohtii omaa rahankäyttöään ja hankintojen tarpeellisuutta.
• oman rahankäytön suunnittelu
• kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
• tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö
• kulutuksen ympäristövaikutukset.
Koti ja ympäristö
Oppilas harjoittelee käytännön valmiuksia kodin, omien vaatteiden ja kodin tekstiilien hoidossa. Hän osaa
valita tarkoituksenmukaisia ja turvallisia puhdistusaineita ja työtapoja. Oppilas ottaa kuluttajana vastuuta
ympäristöstä tekemällä kestävän kehityksen mukaisia valintoja.
• asunnon ja tekstiilien hoito
• lähiympäristön hoito sekä jätehuolto
• kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden turvallinen käyttö.
Kotitalouden arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. oppilaan
• tuntikäyttäytymiseen: aktiivisuuteen ja tehtävien tekemiseen
• tiedon hankintaan: tavoitteena on oppilaan itsenäinen työskentely ja annettujen ohjeiden
noudattaminen
• työn suunnitteluun: työvälineiden käyttöön ja työvaiheiden järjestykseen
• työn toteutukseen: työskentelyn siisteyteen ja huolellisuuteen sekä jälkitöiden tekemiseen
• työn arviointiin: pyritään siihen, että oppilas osaa arvioida omaa työskentelyään, ryhmänsä
työskentelyä ja työskentelyn tuloksia yhdessä elämiseen, toisten huomioonottamiseen ja hyviin
tapoihin.
Kotitaloutta arvioidaan käytännön työtaitojen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen sekä tiedonhankinta- ja
käsittelytaitojen osalta seuraavan kuvion mukaisesti. Osa-alueet painottuvat oppiaineen luonteen mukaisesti.
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VALINNAISAINEET
Valinnaista kotitaloutta opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Kurssien tavoitteena on osaavan, taitavan ja
ymmärtävän arjen hallinnan taidot, jolloin oppilas osaa myös soveltaa ja perustella tietoa. Arjen hallinnan
tavoitteena on kokea työn iloa ja onnistumista yhteistyössä.
Kurssien sisällöt
1. kurssi (8.lk)
Ruoanvalmistusta ja leivontaa kotoisasti
Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat:
• syödään ravitsemustottumusten mukaan
• kunnon ruokaa arkeen
• elintarvikkeiden turvallisuus
• harkintaa ja taitoa ateriasuunnitteluun
• puhtaus luo viihtyisyyttä.
2. kurssi (8.lk)
Suunnitellen selviät arkeen ja juhlaan
Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat:
• harjoitus tekee mestarin leivonnassakin
• perhejuhlat elämän kohokohta
• kansallinen ruokakulttuuri
• erityisruokavaliot.
3. kurssi (9.lk)
Keittiö, kodin sydän
Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia:
• nuoren kodin koneellinen keittiö
• ateriasuunnittelua
• maustaminen on makuasia.
4. kurssi (9.lk)
Suomalaista ja kansainvälistä arkeen ja juhlaan
Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia
• ruokakulttuuri vaihtelee eri maissa: kansainvälisiä keittiöitä
• kutsutaan vieraita ja erilaisia juhlia
• ympäristö on sinun.
Jokainen kurssi sisältää runsaasti käytännön ruoanvalmistusta ja leivontaa sekä arkeen että juhlaan.
Työskentelyyn liittyy oppilaan omaa suunnittelua kehittäen luovuutta ja myönteistä suhtautumista perheen ja
kodin tehtäviin.
Leipurikurssi 1 (9.lk)
Kurssilla leivotaan arkeen ja juhlaan sekä järjestetään nuorten kutsuja. Leivotaan mm. isänpäiväksi,
itsenäisyyspäiväksi, jouluksi ja vietetään muita kodin juhlia.
Leipurikurssi 2 (9.lk)
Kurssilla leivotaan arkeen ja juhlaan sekä valmistetaan kansainvälisen keittiön leivonnaisia. Leivotaan mm.
pääsiäiseksi, vapuksi, äitienpäiväksi ja vietetään muita kodin juhlia.
Leipurikurssien tavoitteena on elvyttää leivontataitoja ja innostusta kotileivontaan. Opetuksessa huomioidaan
taloudellisuus ja terveellisyys.
Löytöretki eri ruokakulttuureihin (9.lk)
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Tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin. Suunnitellaan ja toteutetaan kansainvälisiä ruokia, aterioita ja
leivonnaisia.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas
• osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäisesti ja
ryhmässä
• tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa
niitä oppimistilanteissa.
Käytännön työtaidot
Oppilas
• tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistusmenetelmiä ja osaa käyttää näitä
hyväkseen ruoanvalmistuksessa
• osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa
ravitsemussuositukset huomioon ottaen
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisempia kodinkoneita ja –välineitä turvallisesti
• osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä
• osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä
• osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä
huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta.
Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot
Oppilas
• osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja
pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta
• osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman
rahankäyttösuunnitelmansa
• tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu- ja vaikutusmahdollisuudet.

5.20 Valinnaiset aineet
Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten
oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa
aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä on myös
antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten
aineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita.
Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 6. §:ssä on määritelty valinnaisten aineiden yhteenlaskettu
vähimmäisviikkotuntimäärä sekä niiden jakaminen
• oppiaineiden syventäviin tai soveltaviin oppimääriin
• useasta oppiaineesta muodostettuihin kokonaisuuksiin
• vieraisiin kieliin
• tietotekniikkaan liittyviin aineisiin.
Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä
vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan.
Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A- ja B-kielinä opetettavien valinnaisten kielten
tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Muista valinnaisista kielistä päätetään opetussuunnitelmassa.
Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään perusopetusasetuksen määrittelemä
oppilaan vähimmäisviikkotuntimäärä, voivat viikkotunnit ylityksen osalta sisältää myös valinnaisia aineita.
Tuntijaossa on vuosiluokilla 1−4 taide- ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta)
vähimmäistuntimäärän lisäksi varattu kuusi vuosiviikkotuntia näille aineille yhteistä opetusaikaa. Myös
vuosiluokilla 5−9 on kuusi vuosiviikkotuntia näiden aineiden yhteistä opetusaikaa. Paikallisessa
opetussuunnitelmassa taide- ja taitoaineiden yhteinen opetusaika voidaan jakaa mainittujen aineiden kesken
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yhteisesti kaikille oppilaille tai se, taikka osa siitä voidaan jättää oppilaskohtaisesti valittaviksi taide- ja
taitoaineiden syventäviksi opinnoiksi.

5.21 Kaupalliset aineet
Kaupallisissa aineissa opiskellaan taloudellisuutta, aktiivista ja vastuuntuntoista kulutuskäyttäytymistä ja
yrittäjyyttä. Tavoitteena on, että oppilas kiinnostuu taloudellisesta toiminnasta ja yrittäjyydestä ja oppii
toimimaan yhdessä toisten kanssa. Oppilas oppii talouselämästä sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita
tarvitsee oman taloutensa huolehtimisessa. Oppilasta tuetaan kehittymisessä omatoimiseksi, aloitteelliseksi,
päämäärätietoiseksi ja yhteistyöhakuiseksi kansalaiseksi. Lisäksi pyritään luomaan pohja yrittäjämäiselle
toimintatavalle. Ensisijaisesti kysymys on sisäisen yrittäjyyden valmiuksista.
8KPT, 9KPT, 8KPM arvioidaan numeroilla. Arvosanaan vaikuttavat erilaiset harjoitustyöt, kokeet sekä
oppilaan asenne, aktiivisuus ja yritteliäisyys.
Kriteerit arvosanalle 8:
• kokeiden ja töiden arvosanat hyviä
• tuntityöskentely aktiivista ja yritteliästä
• tekee annetut tehtävät hyvin
• osoittaa kiinnostusta taloudellisiin asioihin
• tietää alan termit ja osaa soveltaa opittua tietoa omassa elämässään
• positiivinen asenne muihin oppilaisiin, yhteistyökykyisyys.
9KPYkurssista suoritusmerkintä.
KURSSIT JA KESKEISET SISÄLLÖT
8KPT TALOUSELÄMÄ (2 KURSSIA)
TAVOITTEET
Oppilas osaa käytännössä itsenäisesti hoitaa ja kantaa vastuuta omista talousasioistaan. Hän oppii
huolehtimaan omaisuudestaan ja käyttämään asiantuntevasti ja taloudellisesti tarvittavia palveluja.
KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•

maksuvälineet, pankkitoiminta ja sijoittaminen
asunnon hankkiminen
kaupankäynti ja kuluttaminen; kestävä kehitys ja kuluttajansuojalaki
viestintä, posti ja puhelin
vakuutukset ja riskienhallinta
matkailu ja kulttuurien kohtaaminen.

9KPT YRITYSTOIMINTA (2 KURSSIA)
TAVOITTEET
Oppilas tutustuu yrittäjyyteen ja myös yritteliääseen toimintatapaan organisaatiossa eli sisäiseen
yrittäjyyteen. Tavoitteena on omaaloitteisempi, yrittävämpi oppilas, joka on tietoisempi omista
mahdollisuuksistaan, itsenäisempi, parempi päätöksentekijä, ongelmanratkaisija ja tiimin jäsen.
KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•

yrittäminen, yritysideat ja luovuus, yrityksen perustaminen
kirjanpito ja taloudellinen suunnittelu
oman työn markkinointi
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8KPM MARKKINOINTI (2KURSSIA)
TAVOITTEET
Oppilas perehtyy markkinoinnin maailmaan. Oppilas toisaalta oppii seuraamaan kriittisesti markkinointia
valveutuneena kuluttajana ja toisaalta saa eväitä toimia asiakaspalvelutyössä ja markkinointi- ja
myyntitehtävissä.
KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•
•

ostopäätökseen vaikuttavat tekijät
markkinoinnin kilpailukeinot
segmentointi
asiakaspalvelijan ominaisuudet
henkilökohtainen myyntityö
tuoteesittelyn valmistaminen
mainonta.

9KPY YRITYSELÄMÄ TUTUKSI (1 KURSSI)
TAVOITTEET
Oppilas perehtyy talousalueen yrityselämään ja yrittämisen maailmaan. Oppilas tutustuu vierailuilla eri alan
yrityksiin ja yrittäjiin. Myös teollisuuden, kaupan ja palvelualan ammattien ja työpaikkojen tuntemus lisääntyy.
KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•

työn merkitys ihmiselle
yritystoiminta ammattina
yrityksen perustaminen
teollisuuden, kaupan ja palvelualan yrityksiin tutustuminen.

5.22 Oppilaanohjaus
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään
opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia
tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua,
koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää
koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään
myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen
oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää
oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.
TAVOITTEET
Oppilas
• oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
• oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua
ongelmatilanteissa
• oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit
• oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan
• saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja
perusopetuksen päättövaiheessa
• oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia
suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia
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•
•
•

oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan
tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa
saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine-,
koulutus- ja ammatinvalinnoissa
oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan
monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen.

VUOSILUOKAT 3–6
Vuosiluokkien 3–6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja
vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Oppilasta tulee ohjata myös hänen tehdessään
ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivelvaiheissa. Vuosiluokkien 3–6 aikana aloitetaan tutustuminen
ammatteihin ja työelämään.
Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja käyttämään
monipuolisia työtapoja. Oppilasta tulee ohjata myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon
ottamiseen.
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3–6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun
muun toiminnan yhteydessä. Ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa
päätettävällä tavalla. Myös vuosiluokkien 3–6 oppilaiden tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa
ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.
VUOSILUOKAT 7–9
Perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien oppilaanohjaus tulee järjestää siten, että se tarjoaa oppilaalle
kokonaisuuden, joka muodostuu
• luokkamuotoisesta ohjauksesta
• yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta
• sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta
• työelämään tutustumisesta.
Oppilaalle järjestetään henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa,
koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Oppilaalle tulee
järjestää pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin
ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia
kysymyksiä.
Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta ohjataan ja tuetaan jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohjataan
käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita.
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa
ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä.
Oppilaalle tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn
arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja
ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää
mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Opetussuunnitelmaan tulee laatia suunnitelma
työelämään tutustumisen järjestelyistä.
LUOKKAMUOTOINEN OHJAUS
TAVOITTEET
Oppilas
• oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja
• muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opiskelumahdollisuuksista
• oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan omia
opiskelutaitojaan
• oppii kehittämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
• tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatkoopiskelumahdollisuuksista
• hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista
• opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla.
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KESKEISET SISÄLLÖT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

itsetuntemus ja ammatillinen kehitys
kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen ja oppilaan arviointi
opiskelun taidot
tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot
työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat
Suomen koulutusjärjestelmä
jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatko-opintoihin
opiskelu ja työskentely ulkomailla
ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut
tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä.

Koulukohtainen ohjauksen opetussuunnitelma
Liedon opetussuunnitelmassa luokkamuotoinen oppilaanohjaus jakaantuu vuosiluokille 7-9 seuraavasti:
•
•
•

7. vuosiluokalla 0,8 kurssia
8. vuosiluokalla 0,2 kurssia
9. vuosiluokalla 1,0 kurssia.

7.luokka
Minä ja kouluyhteisöni
• ryhmään ja uuteen ympäristöön tutustuminen
• koulun säännöt, luokan säännöt
• mitä on koulukiusaaminen; koulukiusaamisen määrittely ja koulun toimintamallin selvittäminen
Opiskelun taitojen kehittäminen
• oman työskentelyn arvioiminen
• oma oppimistyyli
• asenne opiskeluun, tavoitteiden asettaminen
• kotitehtävien tekeminen, kokeisiin valmistautuminen, lukutaidon kehittäminen
• tiedon hankkiminen, kirjastoon tutustuminen
Itsetuntemus
• itsetuntemuksen ja itseluottamuksen merkitys opiskelun kannalta
• palautteen antaminen ja palautteen saaminen
• omien ratkaisujen tekeminen
Valinnaisainevalinnat
•
opintoohjelman tekeminen
Suomen koulutusjärjestelmä
• Suomen koulutusjärjestelmän rakenne
• valintajärjestelmä toisen asteen kouluihin.

8. luokka
Suomen elinkeinorakenne
• Suomen elinkeinorakenne ja sen eri osaalueiden kehitysnäkymät
• tulevaisuuden työntekijälle asetettavat vaatimukset
Ammattialat
• ammattialoihin ja koulutusaloihin tutustuminen.
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9. luokka
Opiskeluvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen
• opiskelu ammatillisissa oppilaitoksissa
• opiskelu lukiossa
• lähialueen oppilaitosten koulutustarjonta (vierailuja oppilaitoksiin ja esittelijöitä oppitunneilla)
• muut opiskeluvaihtoehdot, esim. yksityiset oppilaitokset, kansanpistot, lisäluokka
• oppisopimuskoulutus
• vaihtoehdot toisen asteen koulutuksen jälkeen, mitä opiskellaan ammattikorkeakouluissa, mitä
yliopistoissa
Omien valmiuksien arvioiminen ja urasuunnitelman laatiminen
• päätöksentekotaidot ja itsearviointi
• ammatinvalintaan liittyviä testejä
• oman jatkoopinto ja urasuunnitelma tekeminen
Yhteishaku
• ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteishaku
• lukioiden ainevalinnat
Nuori työelämässä
• työnhaku, kesätyöpaikan hakeminen
• haastatteluun valmistautuminen
• nuorta työntekijää koskevat säädökset
• CV:n tekeminen
Yrittäjyys
• Mitä yrittäjyys vaatii?
Opiskelu, harjoittelu ja työskentely ulkomailla
• kielikurssit ja matkat
• nuorisovaihto
• opiskelu ulkomailla
Yhteiskunnan nuorelle tarjoamat tuet ja palvelut
• työvoimatoimistojen palvelut
• opintotuki
• neuvonta ja ohjauspalvelut.

Luokkamuotoisen ohjauksen lisäksi opintoohjaus käsittää henkilökohtaista ohjausta. Henkilökohtaisen
ohjauksen yleisiä teemoja ovat:
• oppimiseen ja opiskeluun liittyvät yleiset kysymykset ja ongelmat
• valinnaisaineiden valinta
• jatkoopiskelun suunnittelu
• yhteishakuun liittyvät asiat.
Henkilökohtainen ohjaus on keskeisellä sijalla varsinkin 9-luokkalaisten kanssa tehtävässä ohjaustyössä.
Ohjauksessa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota nivelvaiheisiin eli vaiheeseen, jolloin oppilas siirtyy
kuudennelta luokalta seitsemännelle vuosiluokalle ja vaiheeseen, jolloin hän siirtyy peruskoulusta toiselle
asteelle. Tällöin on keskeistä yhteistyö eri kouluasteiden välillä.
Huoltajien, luokanvalvojien ja muiden opettajien lisäksi yhteistyötahoja ovat lähialueen toisen asteen
oppilaitokset, työvoimaviranomaiset ja yritykset.
Työelämään tutustuminen – TET
Koulun oppilaanohjaustunneilla käsitellään työelämää ja koulutusmahdollisuuksia. Tämän lisäksi oppilas saa
tet-jakson avulla käytännön tietoja ja taitoja sekä välttämätöntä kokemusta työelämästä.
Tet-jakson tavoitteena on, että oppilas saa aineksia opiskelu- ja uranvalintaratkaisuihinsa. Tet-jakson
tavoitteena on myös luoda oikeaa suhtautumista työntekoon ja auttaa oppilasta ymmärtämään opiskelun
merkityksen. Hankkiessaan itse tet-paikkansa, oppilas oppii myös yleisiä työpaikan hakemiseen liittyviä
asioita.
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Varsinainen työelämään tutustuminen toteutetaan 9-luokalla 2 työviikon mittaisena. Tämän lisäksi 9luokkalaiset toimivat kukin vuorollaan yhden päivän ns. päivystäjinä suorittaen koulun henkilökunnan
kulloinkin määräämiä tehtäviä. 8-luokkalaiset harjoittelevat työelämään tutustumista olemalla kukin
vuorollaan avustamassa koulun ruokalassa.

5.23 Oppilaan arviointi
Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät.

Arviointi opintojen aikana
ARVIOINNIN TEHTÄVÄ
Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas
on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan
persoonallisuuden kasvua.
ARVIOINNIN PERIAATTEET
Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin
tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnissa otetaan
huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää
opettajan antama jatkuva palaute.Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan
ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja
käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä
osaamisesta.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät kansallisesti sen tieto- ja
taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus
määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä
osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta
kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu
jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan.
Opetussuunnitelmassa tulee määritellä yleiset ja oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet. Oppilaalle ja hänen
huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja pyydettäessä on selvitettävä jälkikäteen,
miten niitä on arvioinnissa sovellettu.
Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden
yhdistelmänä. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa.Sanallisella arvioinnilla voidaan kuvata myös
oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Yhteisten aineiden arvioinnissa tulee todistuksissa käyttää
numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla. Jos oppilas suorittaa jonkin yhteisen
oppiaineen kaikki opinnot ennen tätä, tulee numeroarvostelua käyttää lukuvuositodistuksessa jo sinä
lukuvuonna, jolloin kyseisen oppiaineen opiskelu päättyy. Sanallista arviointia käytettäessä
lukuvuositodistuksesta tulee käydä ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti.
Valinnaisten aineiden arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa.
Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja
monipuolisesti. Tietoa tulee antaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita
on kehitettävä. Arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja arviointikeskusteluissa
tai muilla tavoin.

OPINNOISSA ETENEMINEN VUOSILUOKITTAIN
Perusopetusasetuksen 11. §:ssä on määritelty opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta siirtymisen
periaatteet. Opetussuunnitelman perusteet täydentävät asetusta. Opetussuunnitelmassa tarkennetaan
vuosiluokalle jättämisen käytäntöjä.
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa
määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot.
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Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan,
että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan
oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle tulee varata mahdollisuus
opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan
antaa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden
koulutyön päätyttyä.
Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä
ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty
suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe voi sisältää
monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.
Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen
yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata
mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.
Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat.
OPINNOISSA ETENEMINEN OMAN OPINTO-OHJELMAN MUKAAN
Mikäli opetussuunnitelmassa on perusopetusasetuksen 11. § 3. momentin mukaisesti päätetty, ettäoppilas
etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan, opetussuunnitelmassa on
määriteltävä ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin opintokokonaisuuden opiskelun
aloittamiselle. Perusopetusasetuksen mukaan oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas siirtyy
lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen
heikon koulumenestyksen perusteella.
Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko
oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta.
ARVIOITAVAT OPPIAINEET
Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmää lukuun ottamatta
erillisinä. Vuosiluokilla 1−4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- ja luonnontieto. Vuosiluokilla 5−6
biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, samoin fysiikka ja kemia. Vuosiluokilla 7−9
arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erikseen.

TYÖSKENTELYN ARVIOINTI
Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat
työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon
suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten
vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on
osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen.
KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä
noudattaa
sääntöjä.Oppilaan
käyttäytymistä
arvioivat
kaikki
oppilasta
opettavat
opettajat.
Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita
määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet.
OPPILAAN ITSEARVIOINTI
Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointitaitojen
kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä.
Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva oppijana sekä osallisuuden tunne
vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas oppii myös tiedostamaan omaa edistymistään ja
oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään
oppimisprosessiaan.
Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä
arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Tämä edellyttää säännöllisen palautteen antamista oppilaalle
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hänen työskentelystään. Oppilasta tulee ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaamistaan ja
oppimistaan.

TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN ARVIOINTI
Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden
vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä,
joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Arviointipalaute auttaa
oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).
Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa
yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä
tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä
koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin
oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen
kuvauksiin.Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista
arviota kaikilla vuosiluokilla.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu perusopetuksen yleisiin oppimääriin
tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on
päätetty.
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Oppilaan arviointi
kohdistuu edistymiseen toiminta-alueittain. Arvioitavia toiminta-alueita ovat motoriikka, kieli ja
kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Arvioinnin tulee
perustua oppilaan kasvamis- ja oppimisprosessiin, sen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Oppimista arvioitaessa
tulee ottaa huomioonoppilaan vamman tai sairauden aiheuttamat esteet oppimiselle.
MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI
Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen
kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaan arvioinnissa tulee käyttää monipuolisia, joustavia ja
oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän kykenee osoittamaan osaamisensa
mahdollisista suomen tai ruotsin kielen taitojen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi
olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia.

Päättöarviointi
ARVIOINNIN TEHTÄVÄ
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.
ARVIOINNIN PERIAATTEET
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti.
Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen
päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteereiden pohjalta, monipuoliseen näyttöön perustuen.
Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan osaaminen
arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.
Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioinnin
kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi
kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.
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Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy
osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.
Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan.
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan
yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin
perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin
päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
ARVIOITAVAT OPPIAINEET
Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus,
toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto,
terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta
sekä kotitalous.
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa arvioidaan kohdassa 7.2 mainitut oppimäärät, joista oppilas opiskelee
yhtä tai kahta. Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten
oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin
menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta toiseen.
Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän,
arvioidaan numeroin.
Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat
kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen
aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Todistukset
Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien
sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain
oppilaalle ja hänen huoltajalleen.
PERUSOPETUKSEN AIKANA KÄYTETTÄVÄT TODISTUKSET
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat
• lukuvuositodistus
• välitodistus
• erotodistus.
Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden aikana voidaan lisäksi antaa
välitodistuksia. Jakso-opetusta noudatettaessa jakson päättyessä annettava jaksotodistus voi toimia
välitodistuksena.
Lukuvuoden
aikana
annetut
jaksotodistukset
voivat
yhdessä
muodostaa
lukuvuositodistuksen.
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut
oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa
noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä
käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän
ylläpitämään toiseen kouluun.
Todistuksiin merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, oppilaan henkilötunnus,
todistuksen antamispäivä, allekirjoitus, arvio oppilaan käyttäytymisestä sekä oppilaan opinto-ohjelma ja arvio
siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Jos työskentely arvioidaan erikseen, merkitään sen arvio
todistukseen. Lukuvuositodistukseen merkitään myös tieto luokalta siirtymisestä sekä mahdollisesta luokalle
jättämisestä. Numeroarvostelua käytettäessä todistukseen merkitään perusopetusasetuksen 10. §:n
mukainen arviointiasteikko. Todistuksissa tulee olla merkintä, että ne ovat Opetushallituksen 16.1.2004
hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. Opetuksen järjestäjä päättää todistusten
ulkoasusta.
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Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, mikäli kyseinen
opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta
mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään puolet on opetettu muulla kuin koulun
opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli ja sillä opetetut oppiaineet.
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan,
varustetaan numeroarvosana sekä sanallinen arviotähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee
maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.
PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUS
Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa numeroin
arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä.
Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin seuraavin
poikkeuksin: Päättötodistukseen merkitään oppilaan koko nimi ja henkilötunnus, rehtorin allekirjoitus,
yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valinnaisten aineiden arviointi sanoin (välttävä–
erinomainen) ja numeroin (5–10). Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus,
toinen kotimainen ja vieraat kielet, uskonto) merkitään suoritettu oppimäärä. Taito- ja taideaineista
todistukseen merkitään oppilaan opiskelemien oppiaineiden laajuus vuosiviikkotunteina. Taito- ja
taideaineista opintojen laajuus merkitään viidenneltä vuosiluokalta alkaen. Päättötodistukseen tulee maininta
siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista. Arviota
oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen.
Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen
oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavista valinnaisista aineista merkitään nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja
annettu arvosana. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset
opinnot”, sen jälkeen kaikkien kyseiseen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden
yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen
oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi,
vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”.
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molempien
valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valinnaisaineen kohdalla tulee
merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai merkintä
”hyväksytty” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen.
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa
valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä
”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvostellaan numeroin.
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä sekä
sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä
oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli
kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta
opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.
Päättötodistukseen tulee merkitä oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppiaineen
perusopetuksen oppitunneista on päättövaiheessa opetettu vähintään puolet muulla kuin koulun
opetuskielellä.
Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, myös
päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa
myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arviovarustetaan tähdellä (*). Todistuksen
lisätietoja-kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn
oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen.
Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossa
oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa.
MUUT TODISTUKSET
Muut perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat
• todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta
• todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä
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•

todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

Jos oppilas on suorittanut perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, hänelle
annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi
suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset.
Jos oppilas on suorittanut osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, annetaan
hänelle todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. Jos perusopetuksen koko oppimäärä on
suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.
Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään
oppiaineen nimi, mahdollinen oppimäärä sekä arvosana. Yhteisten oppiaineiden laajuutta vuosiviikkotunteina
ei merkitä. Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen
perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.
VUOSILUOKKIIN SITOMATON OPISKELU
Joissakin tilanteissa oppilas voi edetä opinnoissaan muutoin kuin vuosiluokkiin jaetun oppimäärän
mukaisesti. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu pohjautuu perusopetusasetuksen 11§:n 3 mom säännökseen ja
oppilaalle laadittuun opinto-ohjelmaan. Menettelyn edellytyksen on , että se on päätetty koulun
opetussuunnitelmassa. Tämä järjestely voi koskea kaikkia oppilaita ja kyse ei ole ainoastaan
erityisopetuksen piirissä olevista oppilaista. Mikäli oppilas ei esim. sairautensa vuoksi pysty opiskelemaan ja
jää kyseiselle vuosiluokalle. Hänen suorituksensa raukeavat, mutta omalla opintosuunnitelmalla
opiskelevalla tehdyt suorituksen säilyvät. Oppilaalla on näin mahdollisuus jatkaa opintojaan ja suorittaa
opintokokonaisuutta suunnitelman mukaisesti, kunnes perusopetuksen oppimäärä eri oppiaineissa on
hyväksytysti suoritettu. Mikäli kyseessä on päättötodistus hän saa sen heti kun suoritukset ovat valmiina.
Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelusta tehtävän hallintopäätöksen tekee koulun rehtori.

6.3.Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman
perusteet
6.3.1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus
Perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää maahanmuuttajille perusopetukseen valmistavaa opetusta.
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka
suomen tai ruotsin kielen taito ei vielä ole riittävän hyvä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.
Opetusta
annetaan 6-10 -vuotiaille vähintään 900 ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Perusopetukseen
valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä. Opetusta varten ei
ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää.
Liedon kunnassa järjestetään valmistavaa opetusta kaikille niille perusopetusikäisille
maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden kielitaito ei riitä perusopetuksessa opiskelemiseen. Oppilas
opiskelee oman opinto-ohjelmansa mukaisesti.
Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle.
6.3.2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
6.3.2.1 Yleiset tavoitteet
Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan tasapainoista kehitystä ja
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä
varten. Yhdessä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen kanssa oppilaan oman äidinkielen opetus
vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.
Valmistavassa opetuksessa oppilaalle annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa oppilaan
opintoohjelmassa
tarkemmin määritellyllä tavalla. Oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.
Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja oppimistaustaltaan
erilaisia. Opettajan on eriytettävä opetustaan oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Oppilaan omalla
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äidinkielellä tuettu opetus edistää eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista.
Valmistavan opetuksen aikana oppilaat integroidaan perusopetuksen ryhmiin, lähinnä ikätasoaan vastaaviin
suomen- tai ruotsinkielisiin opintoihin oppilaan oman opinto-ohjelman mukaan. Integroinnilla edistetään
kotoutumista, sosiaalisen kielitaidon kehittymistä ja oppiaineen sisällön omaksumista.
Maahanmuuttajille järjestettävän opetuksen tavoitteena Liedossa on siis
· edistää opetukseen osallistuvien oppilaiden tasapainoista kehitystä ja integroitumista suomalaiseen
yhteiskuntaan
· antaa tarvittavat valmiudet peruskoulun opetusta varten
· edetä oppilaan omalta tasolta eteenpäin
· tukea oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä ja oman äidinkielen opiskelua.
· maahanmuuttajaoppilaalle, joka opiskelee valmistavassa opetuksessa, laaditaan henkilökohtainen
opinto-ohjelma.
6.3.2.2 Luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajanuoret
Vähän tai lainkaan koulua käyneiden maahanmuuttajanuorten opetuksen tavoitteet tule asettaa siten, että
oppilas saa omalta tasoltaan lähtevää opetusta. Opetuksen pääpaino on luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa
sekä niissä perusasioissa, jotka tukevat arkitilanteissa selviytymistä, kotoutumista ja opiskelija-identiteetin
kehitystä.
Luku- ja kirjoitustaidon omaksumiseen ja varmentamiseen on varattava riittävän pitkä aika, ennen kuin nuori
täysipainoisesti aloittaa varsinaisia eri aineiden opintoja.
Oppilaan opiskelutaitojen ja -motivaation karttuessa vaatimustasoa nostetaan joustavasti.
Maahanmuuttajaoppilaiden, jotka ikäänsä nähden ovat käyneet koulua vähän, opetus eriytetään.
Jokainen oppilas saa henkilökohtaista opetusta pienessä ryhmässä.
6.3.2.3 Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Suomi tai ruotsi toisena kielenä
Opetuksen tavoitteena on antaa tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä perusopetukseen
siirtymistä varten. Opetus noudattaa soveltuvin osin perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä
opetussuunnitelman perusteita. Valmistavan opetuksen pääpaino on kaikilla oppilailla suomi tai ruotsi
toisena
kielenä opiskelussa. Opetuksessa otetaan huomioon muiden oppiaineiden sisällöt.
Opetuksen tavoitteena on auttaa selviytymään suomen kielellä jokapäiväisissä
kielenkäyttötilanteissa ja antaa tarvittavat valmiudet peruskoulun opetusta varten
Opetus noudattaa soveltuvin osin Liedon kunnan perusopetuksen suomi toisena kielenä
opetussuunnitelmaa.
Oppilaan äidinkieli
Opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa, oman kulttuuritaustan
tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Opetus noudattaa soveltuvin osin perusopetuksen
maahanmuuttajien äidinkielen opetussuunnitelman perusteita. Oppilaille järjestetään oman äidinkielen
opetusta mahdollisuuksien mukaan.
Oman äidinkielen opetus voidaan aloittaa Liedossa jo päiväkodissa.
Muut kielet
Oppilaan kielellisistä valmiuksista ja suomi tai ruotsi toisena kielenä opintojen edistymisestä riippuu,
voidaanko hänen omaan opinto-ohjelmaansa valmistavan opetuksen aikana sisällyttää vieraiden kielten
opiskelua.
Mikäli oppilas opiskelee Liedossa vierasta kieltä valmistavan opetuksen aikana, kieli on
pääsääntöisesti englanti.
6.3.2.4 Muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Muiden oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteita.
Opetuksessa lähtökohtana ovat oppilas sekä hänen aikaisemmat opintonsa ja kulttuuritaustansa.
Opetuksessa hyödynnetään oppilaan tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista,
historiasta ja yhteiskunnasta, kielistä ja kulttuureista.
Omalla äidinkielellä annettu opetus ja tuki edistää oppilaan opiskelua ja kotoutumista. Omakielistä
opetusta ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
Sisältöjä suunniteltaessa on otettava huomioon kunkin oppiaineen keskeinen käsitteistö, työtavat ja välineet.
Valmistavassa opetuksessa harjoitellaan erilaisia opiskelumenetelmiä.
Valmistavan opetuksen aikana oppilaille annetaan opetusta peruskoulun eri oppiaineissa ja
opiskellaan näiden aineiden perussanastoa ja käsitteitä. Maahanmuuttajien valmistavassa
opetuksessa tutustutaan Lietoon ja sen lähiympäristöön.
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6.3.3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman laatimisesta vastaa opetuksen järjestäjä.
Lähtökohdan opetussuunnitelman laatimiselle muodostavat perusopetukseen valmistavan opetuksen
opetussuunnitelman perusteiden lisäksi valtioneuvoston asetuksessa 1435/2001 määrittelemät yleiset ja
perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevat valtakunnalliset tavoitteet sekä perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet.
Perusopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuen perusopetukseen valmistavan opetuksen
opetussuunnitelmasta tulee ilmetä
· opetuksen tavoitteet ja opetusjärjestelyt
· oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen
· yhteistyö kotien kanssa
· yhteistyö muiden tahojen kanssa
· oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen erityisesti kotoutumisen tukemiseksi
· ohjaustoiminta opiskelun tukena
· erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus
· oppilaan arviointi ja todistukset.
6.3.4 Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen
Perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole olemassa valtakunnallista oppimäärää vaan jokaiselle
oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Siinä määritellään:
· oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet
· oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin,
· opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät ja opetuksen sisältö,
· oppilaan opinnot omassa ryhmässä ja integrointi perusopetuksen ryhmiin
· henkilökohtaisen ohjauksen järjestäminen ja muut mahdollisesti tarvittavat tukitoimet.
Opinto-ohjelma voidaan laatia oppilaan kotoutumissuunnitelman osaksi.
Koska erilaisesta kokemus- ja kulttuuripiiristä tuleva oppilas ei tukitoimista huolimatta useinkaan
pysty vastaanottamaan suomalaisen koulun tarjoamaa perusopetusta, oppilaalle laadittu oma
opintoohjelma
mahdollistaa realististen tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen.
Maahanmuuttajaoppilaat tarvitsevat aikaa ja opetuksellisia erityisratkaisuja omaksuakseen
peruskoulussa tarvittavat opiskelutaidot ja kielen.
6.3.5 Opiskelun yleinen tuki
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan
koulujärjestelmästä. Huoltajat tutustutetaan kasvamiseen ja kasvatukseen suomalaisessa yhteiskunnassa,
suomalaiseen koulujärjestelmään, opetussuunnitelmaan, oppilaan arviointiin, opetusmenetelmiin sekä
oppilaan omaan opinto-ohjelmaan. Opetuksen järjestäjän on luotava edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle.
Yhteistyön lähtökohtana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
Opettaja on valmistavan opetuksen aikana yhteydessä huoltajiin vähintään opintoja aloitettaessa
sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksen ryhmään. Perheelle annetaan myös tietoa
jatkoopintomahdollisuuksista
perusopetuksen jälkeen. Opettajan ja huoltajien tapaamisissa käytetään
tarvittaessa apuna ammattitulkkeja.
Oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja
sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Erityistä tukea tai oppilashuollon palveluja tarvitsevien oppilaiden
varhaiseen tunnistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja tukitoimet pitää käynnistää ajoissa ja
tehokkaasti. Huoltajille annetaan riittävät tiedot suomalaisen koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän
tukitoimien saatavuudesta, menetelmistä ja käytännöistä. Tukea suunniteltaessa tehdään yhteistyötä
oppilaalle tai hänen perheelleen mahdollisesti tehtävän kotoutumissuunnitelman laatijoiden kanssa.
Liedon kunnassa valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat Kirkonkulman koulussa, jonka
oppilashuoltotyöryhmässä käsitellään maahanmuuttajien kouluasioita vähintään kerran vuodessa,
tarvittaessa useammin.
Oppilaanohjaus
Opetussuunnitelmassa tulee määritellä, miten oppilaanohjaus toteutetaan. Valmistavan opetuksen
oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että oppilaalla on realistinen käsitys omista
mahdollisuuksistaan jatko-opintoihin ja työelämän vaatimuksista. Ohjausta toteutetaan perusopetuksen
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opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen ohjaustoiminnalle asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto
oppilaan edistymisestä ja valmiuksista siirtyy seuraavalle opetuksesta vastaavalle taholle. Oppilaalle ja
hänen huoltajilleen on annettava mahdollisuus ajoissa perehtyä oppilaan tulevaan koulunkäyntipaikkaan ja
sen opetuksen painopistealueisiin.
Ennen siirtymistä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen oppilas tutustuu tulevaan luokkaan ja
opettajaan/opettajiin. Siirtyessään valmistavasta opetuksesta perusopetukseen annetaan tiedot
oppilaan edistymisestä ja valmiuksista myös vastaanottavan koulun erityisopettajalle.
6.3.6 Oppilaan arviointi
Arvioinnin tulee olla luonteeltaan ohjaavaa ja kannustavaa sekä oppilaan itsearviointia kehittävää.
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Arvioinnin suorittavat
yhteistyössä kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan
opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä heille annettavasta todistuksesta.
Valmistavan opetuksen alussa opettaja arvioi oppilaan lähtötason henkilökohtaisen opinto-ohjelman
laatimisen pohjaksi. Opinto-ohjelmaa tarkennetaan jatkuvan arvioinnin avulla.
6.3.7 Todistukset
Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan osallistumistodistus. Todistukseen
tulee merkitä opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistusta voidaan täydentää
kuvaamalla oppilaan edistymistä perusopetuksen oppiaineissa valmistavan opetuksen aikana.
6.3.8 Perusopetuksen oppimäärään sisältyvien opintojen suorittaminen
valmistavan opetuksen aikana
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan omaan opinto-ohjelmaan voi kuulua
perusopetuksen oppimäärän mukaisia eri oppiaineiden opintoja. Oppilas voi saada todistuksen
edellä mainittujen opintojen hyväksytystä suorittamisesta osallistumalla perusopetuslaissa
tarkoitettuun erityiseen tutkintoon.
Erityisessä tutkinnossa selvitetään eri tavoin, vastaavatko oppilaan tiedot ja taidot
perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja kyseisessä oppiaineessa.
Oppilaan osaamisen tason määrittelyssä käytetään apuna perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteisiin 2004 sisältyviä hyvän osaamisen kuvauksia ja päättöarvioinnin kriteerejä. Erityisessä
tutkinnossa voidaan suorittaa koko oppimäärä tai osia siitä, kuten jonkin vuosiluokan oppimäärä
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LIITTEET
Liite 1

Kirjainmallit, numerot ja välimerkit

I

Liite 2

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja
arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.
Taitotaso A1
A1.1

Kielitaidon
alkeiden
hallinta

A1.2

Kehittyvä
alkeiskielitaito

Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
* Ymmärtää erittäin rajallisen määrän
*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin
tavallisimpia sanoja ja fraaseja
kysymyksiin lyhyin lausein. Vuorovaikutus on
(tervehdyksiä, nimiä, lukuja,
puhekumppanin varassa, ja puhuja turvautuu
kehotuksia) arkisissa yhteyksissä.
ehkä äidinkieleen tai eleisiin.
* Puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja,
* Ei edes ponnistellen ymmärrä kuin
toistoja ja katkoksia.
kaikkein alkeellisinta kieliainesta.
* Ääntäminen voi aiheuttaa suuria
ymmärtämisongelmia.
*Tarvitsee erittäin paljon apua: toistoa, * Osaa hyvin suppean perussanaston ja
joitakin opeteltuja vakioilmaisuja.
osoittamista, käännöstä.
* Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen,
mutta hänen hallitsemansa harvat
kaavamaiset ilmaisut voivat olla melko
virheettömiä.
*Ymmärtää rajallisen määrän sanoja,
*Osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä
lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja
tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia
kehotuksia, jotka liittyvät
perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa.
henkilökohtaisiin asioihin tai
Tarvitsee usein puhekumppanin apua.
välittömään tilanteeseen.
*Puheessa on taukoja ja muita katkoksia.
*Ääntäminen voi aiheuttaa usein
* Joutuu ponnistelemaan
ymmärtämisongelmia.
ymmärtääkseen yksinkertaisiakin
* Osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin
lausumia ilman selviä tilannevihjeitä.
tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin
aineksia.
*Tarvitsee paljon apua: puheen
* Alkeellisessakin vapaassa puheessa
hidastamista, toistoa, näyttämistä ja
esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä.
käännöstä.

Luetun ymmärtäminen
*Tuntee kirjainjärjestelmän, mutta
ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän.
*Tunnistaa vähäisen määrän tuttuja
sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa
yhdistää niitä kuviin.
* Kyky ymmärtää entuudestaan
tuntematon sana edes hyvin
ennakoitavassa yhteydessä on erittäin
rajallinen.

*Ymmärtää nimiä, kylttejä ja
muita
hyvin
lyhyitä
ja
yksinkertaisia tekstejä, jotka
liittyvät välittömiin tarpeisiin.
* Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä
yksittäisen tiedon, jos voi lukea
tarvittaessa uudelleen
* Kyky ymmärtää entuudestaan
tuntematon sana edes hyvin
ennustettavassa yhteydessä on
rajallinen.

Kirjoittaminen
*Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin
lyhyin ilmaisuin.
*Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja
numerot kirjaimin, merkitä muistiin
henkilökohtaiset perustietonsa ja
kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja
fraaseja.
*Osaa joukon erillisiä sanoja ja
sanontoja.
* Ei kykene vapaaseen tuotokseen,
mutta kirjoittaa oikein muutamia
sanoja ja ilmauksia.

*Osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin
lausein.
*Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja
fraaseja itsestään ja lähipiiristään
(esim. vastauksia kysymyksiin tai
muistilappuja).
* Osaa joitakin perussanoja ja
sanontoja ja pystyy kirjoittamaan hyvin
yksinkertaisia päälauseita.

* Ulkoa opetellut fraasit voivat olla
oikein kirjoitettuja, mutta
alkeellisimmassakin vapaassa
tuotoksessa esiintyy hyvin paljon
kaikenlaisia virheitä.

II

Taitotaso A1
A1.3

Toimiva
alkeiskielitaito

Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
* Ymmärtää yksinkertaisia *Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja
lausumia
(henkilökohtaisia lähipiiristään.
Selviytyy
kaikkein
kysymyksiä ja jokapäiväisiä yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja
ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) palvelutilanteista.
Tarvitsee
joskus
rutiinimaisissa keskusteluissa puhekumppanin apua.
tilanneyhteyden tukemana.
* Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat,
* Pystyy seuraamaan yksinkertaisia, muualla tauot ja katkokset ovat hyvin
välittömiin tilanteisiin tai omaan ilmeisiä.
kokemukseensa liittyviä keskusteluja. *Ääntäminen
voi
joskus
tuottaa
*
Yksinkertaisenkin
viestin ymmärtämisongelmia.
ymmärtäminen edellyttää normaalia *Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa
hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa
yleiskielistä puhetta.
ja perustason lauserakenteita.
*Alkeellisessakin puheessa esiintyy paljon
peruskielioppivirheitä.

Luetun ymmärtäminen
Kirjoittaminen
* Pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin
*Selviytyy
kirjoittamalla
kaikkein
tuntemattomia sanoja. Ymmärtää
tutuimmissa, helposti ennakoitavissa
hyvin
lyhyitä
viestejä,
joissa
arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin
käsitellään
arkielämää
ja
liittyvissä tilanteissa.
rutiinitapahtumia
tai
annetaan
*Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä
yksinkertaisia ohjeita.
(yksinkertaisen
postikortin,
* Pystyy löytämään tarvitsemansa
henkilötiedot, yksinkertainen sanelu).
yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä
* Osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja
(postikortit, säätiedotukset).
ilmauksia, jotka liittyvät omaan
elämään tai konkreetteihin tarpeisiin.
* Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja
Osaa kirjoittaa muutamia yksilauseisia
virkkeitä.
ymmärtäminen on hyvin hidasta.
*
Alkeellisessakin
tuotoksessa esiintyy
virheitä.

vapaassa
monenlaisia

III

Taitotaso A2
A2.1 Peruskielitaidon
alkuvaihe

Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
* Pystyy ymmärtämään
* Osaa kuvata lähipiiriään
*Ymmärtää yksinkertaisia ja
yksinkertaista puhetta tai
muutaminlyhyin lausein. Selviytyy
kaikkein tavanomaisinta sanastoa
seuraamaan keskustelua
yksinkertaisista sosiaalisista
sisältäviä tekstejä (yksityiskirjeitä,
aiheista, jotka ovat hänelle
kohtaamisista ja tavallisimmista
pikku-uutisia, arkisimpia
välittömän tärkeitä.
palvelutilanteista. Osaa aloittaa ja
käyttöohjeita).
lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta
* Pystyy ymmärtämään lyhyiden, kykenee harvoin ylläpitämään
* Ymmärtää tekstin pääajatukset
yksinkertaisten, itseään
ja joitakin yksityiskohtia parin
pitempää keskustelua.
*Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja
kiinnostavien keskustelujen ja
kappaleen pituisesta tekstistä.
jaksoja, mutta puheessa on paljon
viestien (ohjeet, kuulutukset)
Osaa paikantaa ja verrata
hyvin ilmeisiä taukoja ja vääriä
ydinsisällön sekä havaitsemaan
yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin
aihepiirin vaihdokset tv-uutisissa. aloituksia.
yksinkertaiseen päättelyyn
* Ääntäminen on ymmärrettävää,
kontekstin avulla.
vaikka vieras korostus on hyvin
* Yksinkertaisenkin viestin
ilmeistä ja ääntämisvirheistä voi koitua * Lyhyenkin tekstipätkän
ymmärtäminen edellyttää
satunnaisia ymmärtämisongelmia.
normaalilla nopeudella ja
lukeminen ja ymmärtäminen on
*Osaa helposti ennakoitavan
selkeästi puhuttua yleiskielistä
hidasta.
puhetta, joka usein täytyy lisäksi perussanaston ja monia keskeisimpiä
rakenteita (kuten menneen ajan
toistaa.
muotoja ja konjunktioita).
*Hallitsee kaikkein yksinkertaisimman
kieliopin alkeellisessa vapaassa
puheessa, mutta virheitä esiintyy yhä
paljon perusrakenteissakin.

Kirjoittaminen
* Selviytyy kirjoittamalla kaikkein
rutiininomaisimmista arkitilanteista.
* Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia
viestejä (henkilökohtaiset kirjeet,
lappuset), jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin
sekä yksinkertaisia, luettelomaisia
kuvauksia hyvin tutuista aiheista
(todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä,
tapahtumista, omista ja perheen
suunnitelmista).
*Osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää
konkreettia sanastoa ja perusaikamuotoja
sekä yksinkertaisin sidossanoin (ja, mutta)
liitettyjä rinnasteisia lauseita.
*Kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat
ja rakenteet melko oikein, mutta tekee
toistuvasti virheitä perusasioissa
(aikamuodot, taivutus) ja tuottaa paljon
kömpelöitä ilmaisuja vapaassa tuotoksessa.

IV

Taitotaso A2
A2.2 Kehittyvä
peruskielitaito

Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
* Ymmärtää tarpeeksi
kyetäkseen tyydyttämään
konkreetit tarpeensa. Pystyy
seuraamaan hyvin summittaisesti
selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia.
*Pystyy yleensä tunnistamaan
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen. Ymmärtää
tavallista sanastoa ja hyvin
rajallisen joukon idiomeja tuttuja
aiheita tai yleistietoa
käsittelevässä
tilannesidonnaisessa puheessa.
* Yksinkertaisenkin viestin
ymmärtäminen edellyttää
yleispuhekieltä, joka äännetään
hitaasti ja selvästi. Toistoa
tarvitaan melko usein.

* Osaa esittää pienen,luettelomaisen
kuvauksen lähipiiristään ja sen
jokapäiväisistä puolista. Pystyy
osallistumaan rutiininomaisiin
keskusteluihin omista tai itselleen
tärkeistä asioista.Voi tarvita apua
keskustelussa ja vältellä joitakin
aihepiirejä.

*Puhe on välillä sujuvaa, mutta
erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä.
*Ääntäminen on ymmärrettävää,
vaikka vieras korostus on ilmeistä ja
ääntämisvirheitä esiintyy.
*Osaa kohtalaisen hyvin tavallisen,
jokapäiväisen sanaston ja jonkin
verran idiomaattisia ilmaisuja. Osaa
useita yksinkertaisia ja myös joitakin
vaativampia rakenteita.
* Laajemmassa vapaassa puheessa
esiintyy paljon virheitä perusasioissa
(esim. verbien aikamuodoissa) ja ne
voivat joskus haitata
ymmärrettävyyttä.

*Ymmärtää pääasiat ja joitakin
yksityiskohtia muutaman
kappaleen pituisista viesteistä
jonkin verran vaativissa arkisissa
yhteyksissä (mainokset, kirjeet,
ruokalistat, aikataulut) sekä
faktatekstejä (käyttöohjeet, pikkuuutiset).
* Pystyy hankkimaan helposti
ennakoitavaa uutta tietoa tutuista
aiheista selkeästi jäsennellystä
muutaman kappaleen pituisesta
tekstistä. Osaa päätellä
tuntemattomien sanojen
merkityksiä niiden kieliasusta ja
kontekstista.

Kirjoittaminen
* Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa
arkitilanteissa.
*Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen,
yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista,
menneistä toimista ja henkilökohtaisista
kokemuksista tai elinympäristönsä
arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet,
muistilaput, hakemukset, puhelinviestit).
*Osaa arkisen perussanaston, rakenteet
ja tavallisimmat sidoskeinot.
* Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja
rakenteet oikein, mutta tekee
virheitä harvinaisemmissa
rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa
kömpelöitä ilmaisuja.

* Tarvitsee usein uudelleen
lukemista ja apuvälineitä
tekstikappaleen ymmärtämiseksi.

V

Taitotaso B1
B1.1 Toimiva
peruskielitaito

Selviytyminen arkielämässä
Kuullun ymmärtäminen
*Ymmärtää pääajatukset ja
keskeisiä yksityiskohtia
puheesta, joka käsittelee
koulussa, työssä tai vapaaaikana säännöllisesti toistuvia
teemoja mukaan lukien lyhyt
kerronta. Tavoittaa radiouutisten,
elokuvien, tv-ohjelmien ja
selkeiden puhelinviestien
pääkohdat.
* Pystyy seuraamaan yhteiseen
kokemukseen tai yleistietoon
perustuvaa puhetta. Ymmärtää
tavallista sanastoa ja rajallisen
joukon idiomeja.
* Pitemmän viestin
ymmärtäminen edellyttää
normaalia hitaampaa ja
selkeämpää yleiskielistä puhetta.
Toistoa tarvitaan silloin tällöin.

Puhuminen
*Osaa kertoa tutuista asioista myös
joitakin yksityiskohtia. Selviytyy
kielialueella tavallisimmista
arkitilanteista ja epävirallisista
keskusteluista. Osaa viestiä itselleen
tärkeistä asioista myös hieman
vaativammissa tilanteissa.
Pitkäkestoinen esitys tai käsitteelliset
aiheet tuottavat ilmeisiä vaikeuksia.
*Pitää yllä ymmärrettävää puhetta,
vaikka pitemmissä puhejaksoissa
esiintyy taukoja ja epäröintiä.
*Ääntäminen on selvästi
ymmärrettävää, vaikka vieras korostus
on joskus ilmeistä ja ääntämisvirheitä
esiintyy jonkin verran.
*Osaa käyttää melko laajaa
jokapäiväistä sanastoa ja joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Käyttää
useita erilaisia rakenteita.
*Laajemmassa vapaassa puheessa
kielioppivirheet ovat tavallisia (esim.
artikkeleita ja päätteitä puuttuu), mutta
ne haittaavat harvoin
ymmärrettävyyttä.

Luetun ymmärtäminen

Kirjoittaminen

*Pystyy lukemaan monenlaisia,
muutaman sivun pituisia tekstejä
(taulukot, kalenterit,
kurssiohjelmat, keittokirjat)
tutuista aiheista ja seuraamaan
tekstin pääajatuksia, avainsanoja
ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

* Pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän,
jonkin verran yksityiskohtaistakin
arkitietoa välittävän tekstin tutuista,
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitelluista aiheista.

* Pystyy seuraamaan tuttua
aihetta käsittelevän parisivuisen
tekstin pääajatuksia, avainsanoja
ja tärkeitä yksityiskohtia.
* Arkikokemuksesta poikkeavien
aiheiden ja tekstin yksityiskohtien
ymmärtäminen voi olla
puutteellista.

*Osaa kirjoittaa selväpiirteisen
sidosteisen tekstin liittämällä erilliset
ilmaukset peräkkäin jaksoiksi (kirjeet,
kuvaukset, tarinat, puhelinviestit).
Pystyy välittämään tehokkaasti tuttua
tietoa tavallisimmissa kirjallisen
viestinnän muodoissa.
*Osaa useimpien tutuissa tilanteissa
tarvittavien tekstien laadintaan riittävän
sanaston ja rakenteet, vaikka teksteissä
esiintyy interferenssiä ja ilmeisiä
kiertoilmaisuja.
* Rutiininomainen kieliaines ja
perusrakenteet ovat jo suhteellisen
virheettömiä, mutta jotkut
vaativammat rakenteet ja sanaliitot
tuottavat ongelmia.

VI

Taitotaso B1
B1.2 Sujuva
peruskielitaito

Selviytyminen arkielämässä
Kuullun ymmärtäminen
* Ymmärtää selväpiirteistä
asiatietoa, joka liittyy tuttuihin ja
melko yleisiin aiheisiin jonkin
verran vaativissa yhteyksissä
(epäsuora tiedustelu,
työkeskustelut, ennakoitavissa
olevat puhelinviestit).
* Ymmärtää pääkohdat ja
tärkeimmät yksityiskohdat
ympärillään käytävästä
laajemmasta muodollisesta ja
epämuodollisesta keskustelusta.
* Ymmärtäminen edellyttää
yleiskieltä tai melko tuttua
aksenttia sekä satunnaisia
toistoja ja uudelleenmuotoiluja.
Nopea syntyperäisten välinen
keskustelu ja vieraiden aiheiden
tuntemattomat yksityiskohdat
tuottavat vaikeuksia.

Puhuminen
*Osaa kertoa tavallisista,
konkreeteista aiheista kuvaillen,
eritellen ja vertaillen ja selostaa myös
muita aiheita, kuten elokuvia, kirjoja tai
musiikkia. Osaa viestiä varmasti
useimmissa tavallisissa tilanteissa.
Kielellinen ilmaisu ei ehkä ole kovin
tarkkaa.
*Osaa ilmaista itseään suhteellisen
vaivattomasti. Vaikka taukoja ja
katkoksia esiintyy, puhe jatkuu ja viesti
välittyy.
*Ääntäminen on hyvin ymmärrettävää,
vaikka intonaatio ja painotus eivät ole
aivan kohdekielen mukaisia.
*Osaa käyttää kohtalaisen laajaa
sanastoa ja tavallisia idiomeja. Käyttää
myös monenlaisia rakenteita ja
mutkikkaitakin lauseita.
* Kielioppivirheitä esiintyy jonkin
verran, mutta ne haittaavat harvoin
laajempaakaan viestintää.

Luetun ymmärtäminen
* Pystyy lukemaan muutaman
kappaleen pituisia tekstejä
monenlaisista aiheista
(lehtiartikkelit, esitteet,
käyttöohjeet, yksinkertainen
kaunokirjallisuus) ja selviää myös
jonkin verran päättelyä vaativista
teksteistä käytännönläheisissä ja
itselleen tärkeissä tilanteissa.
* Pystyy etsimään ja
yhdistelemään tietoja
useammasta muutaman sivun
pituisesta tekstistä suorittaakseen
jonkin tehtävän.
* Pitkien tekstien jotkin
yksityiskohdat ja sävyt saattavat
jäädä epäselviksi.

Kirjoittaminen
*Osaa kirjoittaa henkilökohtaisia ja
julkisempiakin viestejä, kertoa niissä
uutisia ja ilmaista ajatuksiaan tutuista
abstrakteista ja kulttuuriaiheista, kuten
musiikista tai elokuvista.
* Osaa kirjoittaa muutaman
kappaleen pituisen jäsentyneen
tekstin (muistiinpanoja, lyhyitä
yhteenvetoja ja selostuksia
selväpiirteisen keskustelun tai
esityksen pohjalta).
Osaa esittää jonkin verran
tukitietoa pääajatuksille ja ottaa
lukijan huomioon.
* Hallitsee melko monenlaiseen
kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja
lauserakenteita. Osaa ilmaista
rinnasteisuutta ja alisteisuutta.
*Pystyy kirjoittamaan
ymmärrettävää ja kohtuullisen
virheetöntä kieltä, vaikka virheitä
esiintyy vaativissa rakenteissa,
tekstin jäsentelyssä ja tyylissä ja
vaikka äidinkielen tai jonkin muun
kielen vaikutus on ilmeinen.

VII

Taitotaso B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
B2.1 Itsenäisen
* Ymmärtää asiallisesti *Osaa esittää selkeitä, täsmällisiä
kielitaidon
ja
kielellisesti kuvauksia monista kokemuspiiriinsä
kompleksisen
puheen liittyvistä asioista, kertoa
perustaso
pääajatukset, kun se tuntemuksista sekä tuoda esiin
käsittelee konkreetteja tapahtumien ja kokemusten
tai abstrakteja aiheita. henkilökohtaisen merkityksen. Pystyy
Pystyy
seuraamaan osallistumaan aktiivisesti useimpiin
yleisesti
kiinnostavaa käytännöllisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin
yksityiskohtaista
sekä melko muodollisiin
kerrontaa
(uutiset, keskusteluihin. Pystyy säännölliseen
haastattelut,
elokuvat, vuorovaikutukseen syntyperäisten
luennot).
kanssa vaikuttamatta tahattomasti
* Ymmärtää puheen pääkohdat, huvittavalta tai ärsyttävältä. Kielellinen
puhujan tarkoituksen, asenteita, ilmaisu ei aina ole täysin tyylikästä.
muodollisuusastetta ja tyyliä.
*Pystyy tuottamaan puhejaksoja melko
tasaiseen tahtiin, ja puheessa on vain
Pystyy seuraamaan laajaa
harvoin pitempiä taukoja.
puhetta ja monimutkaista
*Ääntäminen ja intonaatio ovat
argumentointia, jos puheen
selkeitä ja luontevia.
kulku on selvästi merkitty
*Osaa käyttää monipuolisesti kielen
erilaisin jäsentimin (sidesanat,
rytmitys). Pystyy tiivistämään tai rakenteita ja laajahkoa sanastoa
mukaan lukien idiomaattinen ja
ilmaisemaan kuulemastaan
käsitteellinen sanasto. Osoittaa
avainkohdat ja tärkeät
kasvavaa taitoa reagoida sopivasti
yksityiskohdat.
tilanteen asettamiin
* Ymmärtää suuren osan
muotovaatimuksiin.
ympärillään käytävästä
*Kieliopin hallinta on melko hyvää,
keskustelusta, mutta voi kokea eivätkä satunnaiset virheet yleensä
vaikeaksi ymmärtää useamman haittaa ymmärrettävyyttä.
syntyperäisen välistä
keskustelua, jos nämä eivät
mitenkään helpota
sanottavaansa.

Luetun ymmärtäminen
*Pystyy lukemaan itsenäisesti
muutaman sivun pituisia tekstejä
(lehtiartikkeleita, novelleja, viihdeja tietokirjallisuutta, raportteja ja
yksityiskohtaisia ohjeita) oman
alan tai yleisistä aiheista. Tekstit
voivat käsitellä abstrakteja,
käsitteellisiä tai ammatillisia
aiheita, ja niissä on tosiasioita,
asenteita ja mielipiteitä.
*Pystyy tunnistamaan kirjoittajan
ja tekstin tarkoituksen,
paikantamaan useita eri
yksityiskohtia pitkästä tekstistä.
Pystyy nopeasti tunnistamaan
tekstin sisällön ja uusien tietojen
käyttöarvon päättääkseen,
kannattaako tekstiin tutustua
tarkemmin.
* Vaikeuksia tuottavat vain pitkien
tekstien idiomit ja
kulttuuriviittaukset.

Kirjoittaminen
* Osaa kirjoittaa selkeitä ja
yksityiskohtaisia tekstejä monista itseään
kiinnostavista aihepiireistä, tutuista
abstrakteista aiheista, rutiiniluonteisia
asiaviestejä sekä muodollisempia
sosiaalisia viestejä (arvostelut,
liikekirjeet, ohjeet, hakemukset,
yhteenvedot).
*Osaa kirjoittaessaan ilmaista
tietoja ja näkemyksiä tehokkaasti
ja kommentoida muiden
näkemyksiä. Osaa yhdistellä tai
tiivistää eri lähteistä poimittuja
tietoja omaan tekstiin.
* Osaa laajan sanaston ja vaativia
lauserakenteita sekä kielelliset
keinot selkeän, sidosteisen tekstin
laatimiseksi. Sävyn ja tyylin
joustavuus on rajallinen, ja pitkässä
esityksessä voi ilmetä hyppäyksiä
asiasta toiseen.
* Hallitsee melko hyvin
oikeinkirjoituksen, kieliopin ja
välimerkkien käytön, eivätkä virheet
johda väärinkäsityksiin. Tuotoksessa
saattaa näkyä äidinkielen vaikutus.
Vaativat rakenteet sekä ilmaisun ja tyylin
joustavuus tuottavat ongelmia.
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Taitotaso B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
B2.2 Toimiva
* Ymmärtää elävää tai *Osaa pitää valmistellun esityksen
itsenäinen
tallennettua,
selkeästi monenlaisista yleisistäkin aiheista.
jäsentynyttä yleiskielistä Pystyy tehokkaaseen sosiaaliseen
kielitaito
puhetta
kaikissa vuorovaikutukseen syntyperäisten
sosiaalisen
elämän, kanssa. Osaa keskustella ja
koulutuksen
ja neuvotella monista asioista, esittää ja
työelämän
tilanteissa kommentoida vaativia ajatuskulkuja ja
(myös
muodollinen kytkeä sanottavansa toisten
keskustelu
ja puheenvuoroihin. Osaa ilmaista
syntyperäisten välinen itseään varmasti, selkeästi ja
vilkas keskustelu).
kohteliaasti tilanteen vaatimalla
* Pystyy yhdistämään tavalla. Esitys voi olla kaavamaista, ja
vaativia tehtäviä varten puhuja turvautuu toisinaan
kompleksista
ja kiertoilmauksiin.
yksityiskohtaista tietoa *Osaa viestiä spontaanisti, usein
kuulemistaan
laajoista hyvinkin sujuvasti ja vaivattomasti
keskusteluista
tai satunnaisista epäröinneistä
esityksistä.
Osaa huolimatta.
päätellä
ääneen *Ääntäminen ja intonaatio ovat
lausumattomia asenteita hyvin selkeitä ja luontevia.
ja
sosiokulttuurisia * Hallitsee laajasti kielelliset keinot
viitteitä sekä arvioida ilmaista konkreetteja ja käsitteellisiä,
kriittisesti kuulemaansa. tuttuja ja tuntemattomia aiheita
* Ymmärtää vieraita
varmasti, selkeästi ja tilanteen
vaatimaa muodollisuusastetta
puhujia ja kielimuotoja.
noudattaen. Kielelliset syyt rajoittavat
Huomattava taustamelu,
ilmaisua erittäin harvoin.
kielellinen huumori ja
* Kieliopin hallinta on hyvää. Usein
harvinaisemmat idiomit ja
puhuja korjaa virheensä itse, eivätkä
kulttuuriviittaukset
virheet haittaa ymmärrettävyyttä.
saattavat yhä tuottaa
vaikeuksia.

Luetun ymmärtäminen
*Pystyy lukemaan itsenäisesti
usean sivun pituisia, eri
tarkoituksiin laadittuja
kompleksisia tekstejä (päivälehtiä,
novelleja, kaunokirjallisuutta).
Jotkin näistä voivat olla vain
osittain tuttuja tai tuntemattomia,
mutta henkilön itsensä kannalta
merkityksellisiä.
* Pystyy tunnistamaan kirjoittajan
asennoitumisen ja tekstin
tarkoituksen. Pystyy
paikantamaan ja yhdistämään
useita käsitteellisiä tietoja
monimutkaisista teksteistä.
Ymmärtää riittävästi tiivistääkseen
pääkohdat tai ilmaistakseen ne
toisin sanoin.

Kirjoittaminen
*Osaa kirjoittaa selkeitä,
yksityiskohtaisia, muodollisia ja
epämuodollisia tekstejä
monimutkaisista todellisista tai
kuvitelluista tapahtumista ja
kokemuksista enimmäkseen tutuille
ja toisinaan tuntemattomille
lukijoille. Osaa kirjoittaa esseen,
muodollisen tai epämuodollisen
selostuksen, muistiinpanoja
jatkotehtäviä varten ja
yhteenvetoja.
*Osaa kirjoittaa selkeän ja jäsentyneen
tekstin, ilmaista kantansa, kehitellä
argumentteja systemaattisesti,
analysoida, pohtia ja tiivistää tietoa ja
ajatuksia.
* Kielellinen ilmaisuvarasto ei rajoita
havaittavasti kirjoittamista.

* Vaikeuksia tuottavat vain pitkien
tekstien harvinaisemmat idiomit ja * Hallitsee hyvin kieliopin, sanaston
kulttuuriviittaukset.
ja tekstin jäsennyksen. Virheitä voi
esiintyä harvinaisissa rakenteissa ja
idiomaattisissa ilmauksissa sekä
tyyliseikoissa.

IX

Taitotasot C1-C2
C1.1 Taitavan
kielitaidon
perustaso

Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
*Ymmärtää
*Osaa
pitää
pitkähkön,
suhteellisen
valmistellun
muodollisenkin
vaivattomasti
esityksen. Pystyy ottamaan
pitempääkin puhetta
aktiivisesti osaa monimutkaisiin
tai esitystä (elokuvia,
käsitteellisiä ja yksityiskohtia
luentoja, keskusteluja,
sisältäviin tilanteisiin ja johtaa
väittelyjä)
erilaisista
rutiiniluonteisia kokouksia ja
tutuista ja yleisistä
pienryhmiä. Osaa käyttää kieltä
aiheista myös silloin,
monenlaiseen
sosiaaliseen
kun puhe ei ole
vuorovaikutukseen. Tyylilajien
selkeästi jäsenneltyä
ja kielimuotojen vaihtelu tuottaa
ja
sisältää
vaikeuksia.
idiomaattisia ilmauksia *Osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja
ja
lähes vaivattomasti.
rekisterinvaihdoksia.
*Osaa vaihdella intonaatiota ja sijoittaa
*Ymmärtää hyvin erilaisia
lausepainot oikein ilmaistakseen
äänitemateriaaleja
kaikkein hienoimpiakin
yksityiskohtaisesti ja puhujien merkitysvivahteita.
välisiä suhteita ja tarkoituksia *Sanasto ja rakenteisto ovat hyvin
laajat ja rajoittavat ilmaisua erittäin
tunnistaen.
harvoin. Osaa ilmaista itseään
*Vieras aksentti tai hyvin
varmasti, selkeästi ja kohteliaasti
murteellinen puhekieli
tilanteen vaatimalla tavalla.
tuottavat vaikeuksia.
*Kieliopin hallinta on hyvää.
Satunnaiset virheet eivät hankaloita
ymmärtämistä, ja puhuja osaa korjata
ne itse.

Luetun ymmärtäminen
*Ymmärtää yksityiskohtaisesti
pitkähköjä, kompleksisia tekstejä
eri aloilta.
*Pystyy vaihtelemaan
lukutapaansa tarpeen mukaan.
Osaa lukea kriittisesti ja tyylillisiä
vivahteita arvioiden sekä
tunnistaa kirjoittajan
asennoitumisen ja tekstin
piilomerkityksiä. Pystyy
paikantamaan ja yhdistämään
useita käsitteellisiä tietoja
monimutkaisista teksteistä,
tiivistämään ne ja tekemään niistä
vaativia johtopäätöksiä.
*Vaativimmat yksityiskohdat ja
idiomaattiset tekstikohdat
saattavat vaatia useamman
lukukerran tai apuvälineiden
käyttöä.

Kirjoittaminen
*Pystyy kirjoittamaan selkeitä, hyvin
jäsentyneitä tekstejä monimutkaisista
aiheista, ilmaisemaan itseään
täsmällisesti ja ottamaan huomioon
vastaanottajan. Osaa kirjoittaa
todellisista ja kuvitteellisista aiheista
varmalla, persoonallisella tyylillä
käyttäen kieltä joustavasti ja
monitasoisesti. Pystyy kirjoittamaan
selkeitä ja laajoja selostuksia
vaativistakin aiheista.
*Osoittaa, että hallitsee monia keinoja
tekstin jäsentämiseksi ja sidosteisuuden
edistämiseksi.
*Kielellinen ilmaisuvarasto on hyvin
laaja. Hallitsee hyvin idiomaattiset
ilmaukset ja tavalliset sanonnat.
* Hallitsee erittäin hyvin kieliopin,
sanaston ja tekstin jäsennyksen. Virheitä
voi esiintyä satunnaisesti idiomaattisissa
ilmauksissa sekä tyyliseikoissa.
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä

Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen

Tekstin ymmärtäminen

Kirjoittaminen

A2.1 peruskielitaidon
alkuvaihe

A1.3 toimiva alkeiskielitaito

A2.1 peruskielitaidon
alkuvaihe

A1.3 toimiva alkeiskielitaito

Pystyy ymmärtämään
yksinkertaista puhetta tai
seuraamaan keskustelua
aiheista, jotka ovat
hänelle välittömän
tärkeitä.

Osaa kertoa lyhyesti
itsestään ja
lähipiiristään. Selviytyy
kaikkien
yksinkertaisimmista
vuoropuheluista ja
palvelutilanteista.
Tarvitsee joskus
puhekumppanin apua.

Ymmärtää yksinkertaisia
ja kaikkein
tavanomaisinta sanastoa
sisältäviä tekstejä
(yksityiskirjeitä, pikkuuutisia, arkisimpia
käyttöohjeita).

Selviytyy kirjoittamalla
kaikkein tutuimmissa,
helposti ennakoitavissa
arkisiin tarpeisiin ja
kokemuksiin liittyvissä
tilanteissa.

Pystyy ymmärtämään
lyhyiden, yksinkertaisten,
itseään kiinnostavien
keskustelujen ja viestien
(ohjeet, kuulutukset)
ydinsisällön sekä
havaitsemaan aihepiirin
vaihdokset TV-uutisissa
Yksinkertaisenkin viestin
ymmärtäminen
edellyttää normaalilla
nopeudella ja selkeästi
puhuttua yleiskielistä
puhetta, joka usein
täytyy lisäksi toistaa

Kaikkein tutuimmat
jaksot sujuvat, muualla
tauot ja katkokset ovat
hyvin ilmeisiä.
Ääntäminen voi joskus
tuottaa
ymmärtämisongelmia.
Osaa rajallisen joukon
lyhyitä, ulkoa opeteltuja
ilmauksia, keskeisintä
sanastoa ja perustason
lauserakenteita.

Ymmärtää tekstin
pääajatukset ja joitakin
yksityiskohtia parin
kappaleen pituisesta
tekstistä. Osaa
paikantaa ja verrata
yksittäisiä tietoja ja
pystyy hyvin
yksinkertaiseen
päättelyyn kontekstin
avulla.
Lyhyenkin tekstipätkän
lukeminen ja
ymmärtäminen on
hidasta.

Osaa kirjoittaa
yksinkertaisia viestejä
(yksinkertaisen
postikortin, henkilötiedot,
yksinkertainen sanelu).
Osaa kaikkein
tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia, jotka liittyvät
omaan elämään tai
konkreetteihin tarpeisiin.
Osaa kirjoittaa muutamia
yksilauseisia virkkeitä
Alkeellisessakin
vapaassa tuotoksessa
esiintyy monenlaisia
virheitä.

Alkeellisessakin
puheessa esiintyy paljon
peruskielioppivirheitä.

XI

Liite 4

Englannin kielen arvioinnin perusteet

Arvosana 10- erinomainen
• koetulokset pääsääntöisesti erinomaisia (9½-10)
• tuntityöskentely erinomaista
• myönteinen asenne opiskeluun
• huolehtii kotitehtävistään kiitettävästi
• osoittaa harrastuneisuutta kieltä ja kulttuuria kohtaan
• hallitsee kielen osa-alueet kiitettävästi.
•
•
•
•
•
•
•

Arvosana 9 – kiitettävä
koetulokset pääsääntöisesti kiitettäviä (9- ylöspäin)
tuntityöskentely kiitettävää
myönteinen asenne opiskeluun
huolehtii kotitehtävistään kiitettävästi
osoittaa harrastuneisuutta kieltä ja kulttuuria kohtaan
hallitsee kielen osa-alueet erittäin hyvin.

Arvosana 8 – hyvä
• koetulokset pääsääntöisesti hyviä (8- ylöspäin)
• tuntityöskentely hyvää
• myönteinen asenne opiskeluun
• huolehtii kotitehtävistään hyvin
• osoittaa harrastuneisuutta kieltä kohtaan
• hallitsee kielen osa-alueet suhteellisen hyvin.
•
•
•
•
•
•

Arvosana 7 – tyydyttävä
koetulokset pääsääntöisesti tyydyttäviä (7- ylöspäin)
tuntityöskentely yleensä yritteliästä
asenne opiskeluun vaihteleva
kotitehtävät yleensä tehtynä
hallitsee kielen osa-alueet osittain.

•
•
•
•
•
•
•

Arvosana 6 – kohtalainen
koetulokset ylittävät pääsääntöisesti välttävän arvosanan (5+ ylöspäin)
tuntityöskentely ja kotitehtävien tekeminen puutteellista
asenne opiskeluun melko välinpitämätön
yrityksistä huolimatta kielen opiskelu tuottaa vaikeuksia
keskittyminen tuntityöskentelyyn vaihtelevaa
puutteita kielen osa-alueiden hallinnassa.

•
•
•
•
•
•
•

Arvosana 5 – välttävä
koetulokset heikkoja
tuntityöskentely passiivista
kotitehtävistä suoriutuminen vaikeaa tai vähäistä tai/ja ne ovat usein tekemättä
tarvitsee paljon lisäohjausta
tuntuvia aukkoja kielen kaikilla osa-alueilla
keskittymisvaikeuksia.

•
•
•
•
•

Arvosana 4 – hylätty
koesuoritukset hylättyjä, heikkoja tai jääneet tekemättä
kotitehtävät tekemättä
negatiivinen asenne oppiainetta ja opiskelua kohtaan
erittäin suuria oppimis- tai keskittymisvaikeuksia.
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Hyvän OHR:n tunnusmerkit

1.

OHR: n toiminnasta on yleissuunnitelma ja lukuvuosittain tehdään tarkennettu suunnitelma
liittyen koulun työsuunnitelmaan.
Koska OHR- resurssi on rajallinen, painotetaan sitä ilmeisimpiin ja tarpeellisimpiin asioihin
(esim. yleisopetuksessa 1-2 luokille jne.…).
Säännöllisesti kokoontuvaa työryhmää voi suositella yleisopetuksessa jo noin 100 oppilaan
kouluille.
Kokousten keskeiset päätökset ja asiat kirjataan muistiin. Oppilastyöryhmän oppilaskohtaista
rekisteriä ei saa muodostaa.
Kokouksilla on puheenjohtaja, jonka tehtävänä on rytmittää kokous niin, että aikaa riittää
myös päätösten tekemiseen – ettei aika kulu ”laajasti jutustellessa”.
Salassa pidettävien tietojen osalta oppilashuoltotyöryhmässä noudatetaan perusopetuslain
40§:n säädöksiä.

2.
3.
4.
5.
6.

Työryhmään kuuluvat säännöllisesti tai erikseen kutsuttuina koulun rehtori/johtaja tai vara- /apulaisrehtori,
terveydenhoitaja, koulupsykologi, oppilaanohjaaja, koululääkäri, erityisopettaja(t), kuraattori, sos. työntekijät,
po. oppilaan opettaja/luokanvalvoja ja tapauskohtaisesti muut kutsutut asiantuntijat. On tärkeää, että OHR: n
rooli ja tehtävä on selkeästi tiedotettu koulun opettajille ja muulle henkilökunnalle. Erityisopettajan
konsultoiva rooli (entisestään) korostuu niin työryhmän työssä kuin myös koulutyössä muutenkin
tulevaisuudessa.
Stakesin tutkijat (Arnkil, Eriksson) korostavat kolmea perusperiaatetta moniammatillisten yhteistyöryhmien
(vrt. oppilaanhuoltotyöryhmä) työn jäsentämisessä:
1.
On luovuttava vaatimuksesta luoda yhteinen ongelmanmäärittely, koska jokaiselle
työntekijälle tilanne näyttäytyy omanlaisenaan.
2.
Jokaisella on oma subjektiivinen näkökulmansa tilanteisiin, siksi on tärkeä järjestää
vuoropuheluja, joissa eri näkökulmat saadaan esiin. Vuoropuhelut ovat mahdollisuus muiden
keskittyneelle kuuntelulle ja omasta näkökulmasta puhumiselle.
3.
Vuoropuhelujen avulla kootaan yhteen moniammatillinen osaaminen, selkiytetään eri tahojen
työ- ja vastuunjakoa ja saadaan tukea omalle ammatilliselle toiminnalle.
Oppilashuoltotyöryhmä käsittelee hyvinkin tavallisia koulun ja kodin asioita ja ongelmatilanteita mutta myös
vaikeasti oireilevien oppilaiden ja perheiden ongelmia. Ryhmässä on monenlaisia usein ristikkäisiä paineita.
Kokemus osoittaa, että asiakkaiden ongelmilla on taipumus siirtyä analogisina ongelmina kohtaavan tahon
vuorovaikutussuhteisiin. On tärkeää, että oppilashuoltoryhmässä ollaan tietoisia tästä ilmiöstä ja avoimesti
puhutaan ryhmän keskinäisistä vuorovaikutussuhteista.
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Tehostetun ja erityisen tuen malli Liedossa

XIV

OPETUSPÄÄLLIKKÖ

Erityisen tuen
päätös tai purku *)

*) Mikäli huoltaja(t) ei anna suostumusta, erityisen tuen ottamista tai siirtämistä koskevan päätöksen tekee koulutuslautakunta.

Lähikoulupäätös
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