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I OSA 

1 JOHDANTO 

Parkanossa on laadittu ensimmäinen koko perusasteen yhdistävä opetussuunni-
telma. Työn lähtökohtana on ollut 1. luvussa esitetty toiminta-ajatus.  
Opetussuunnitelma vuosiluokille 1—9 on laadittu Opetushallituksen vahvistamien 
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Se otetaan käyttöön vaiheittain syyslu-
kukaudesta 2004 lähtien. Opetussuunnitelman 1.-2. luokkia koskeva osuus on hy-
väksytty käyttöön jo syksystä 2003 alkaen. 

Päivitys 1.8.2012 (OPH määräys 50/011/2010) 
 

Opetushallitus on määräyksellään 29.10.2010 DNRO 50/011/2010  muuttanut ja 
täydentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.  
Parkanon sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.6.2012 hyväksynyt esi- ja pe-
rusopetuksen opetussuunnitelmiin tehdyt muutokset. Muutokset astuivat voimaan 
1.8.2012. Päivitetyt osuudet näkyvät tässä asiakirjassa  vasemman marginaalin 
Päivitys - huomatuksen jälkeen 

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LUVUT 

Opetussuunnitelma koostuu kahdesta pääluvusta: Yleinen osa ja Oppimistavoitteet 
ja opetuksen keskeiset sisällöt. 
Yleinen osa sisältää muun muassa opetuksen arvoperustan, oppimisympäristö-
kuvauksen sekä tuntijaon ja kieliohjelman. Myös kodin ja koulun yhteistyö sekä op-
pilashuollon ja erityisopetuksen organisointi sisältyvät tähän jaksoon. Opetussuun-
nitelma on myös koulun arkikäytänteiden käsikirja. Opetussuunnitelma sisältää si-
ten ohjeita päivittäistä arkista työskentelyä varten erityisesti toimintakulttuuri- ja op-
pilashuolto-osioissa sekä opiskelun ohjausta käsittelevässä luvussa. Tieto- ja vies-
tintätekniikkaa käsittelevä aihekokonaisuus on saanut lisäksi tietostrategian yhtey-
dessä oman opetussuunnitelmansa. 
Arviointi-luvussa käsitellään koulun toiminnan arviointia ja jatkuvan kehittämisen 
haastetta. 
Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt sisältävät eri oppiaineiden ope-
tukselliset tavoitteet, aihekokonaisuuksien toteuttamisen ja aineen arviointiohjeita.  
Kaikissa aineissa sisältö jaotellaan vuosiluokittain. Lisäksi vuosiluokilla 7—9 on 
joissakin aineissa opetus jaksotettu kursseittain. 
Opetussuunnitelmaan kuuluvien aihekokonaisuuksien toteutusta luonnehditaan 
yleisellä tasolla osan alussa sekä kunkin oppiaineen yhteydessä. Oppiaineiden yh-
teydessä käsitellään kunkin aineen kannalta keskeisten aihekokonaisuuksien ta-
voitteita ja sisältöjä.  

Siirtymäsäännökset 

Opetus jatkuu uuden opetussuunnitelman käyttöön ottamisen jälkeen uuden tunti-
jaon mukaisesti. Kun uusi tuntijako otetaan käyttöön, opiskelunsa aikaisemman 
tuntijaon mukaan aloittaneelta oppilaalta saattaa tuntimäärä joissakin aineissa jää-
dä vähäisemmäksi kuin mitä uudessa tuntijaossa on mainittu. Tällaisia oppiaineita 
ovat esimerkiksi terveystieto, fysiikka ja kemia. Opetuksen järjestäjän tulee peda-
gogisin keinoin auttamaan oppilaita savuttamaan uuden opetussuunnitelman mu-
kaiset oppimäärät niissä aineissa, joissa oppilaan opiskelema tuntimäärä jää vä-
häisemmäksi kuin mitä uusi tuntijako edellyttää. 
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Kaikki yhteiset oppiaineet arvioidaan numeroin päättötodistukseen ja arviointi ta-
pahtuu ensimmäisen kerran päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti lukuvuoden 
2006–2007 päättötodistuksessa. Sitä ennen noudatetaan aiemmin annettuja kritee-
rejä. Terveystiedon osalta päättöarvioinnin kriteereitä noudatetaan vasta, kun oppi-
las on opiskellut terveystieto- oppiaineen koko oppimäärän 7- 9 vuosiluokilla. 
Historiasta ja yhteiskuntaopista annetaan omat arvosanat viimeistään keväällä 
2007. 
Uudet kirjainmallit voidaan ottaa käyttöön lukuvuoden 2004-2005 alusta kaikilla 
luokilla. Ne on otettava käyttöön viimeistään 2006- 2007.  

Päivitys 1.8.2012 (luku 1.2.) 

1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 

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 täs-

mennettyjen ohjeiden mukaisesti 
• eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 
• oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauk-

siin ja päättöarvioinnin kriteereihin 
• opinnoissa etenemisen periaatteet 
• todistukset 
• tietostrategia 
• toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 
 

2 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA 
OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS  

Parkanolainen esi- ja peruskoululainen saa kulkea turvallista oppimisen polkua 
kohti peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja. Työtä tehdään yhteisvastuullisesti kou-
lun, kodin ja lähiympäristön kanssa positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. 
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Osallistuva kansalaisuus 

Terve itseohjautuvuus,  
yksilöllisyys 

Yhteisöllisyys, turvallisuus 

Eettisyys  
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 PERUSOPETUKSEN ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI, 
KIELIOHJELMA JA TUNTIJAKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opetus pyritään rakentamaan vankalle yhteisölliselle ja fyysisesti ja psyykkisesti 
turvalliselle perustalle. Oppilaan terve itseohjautuvuus ja yksilöllisyys voivat nousta 
näistä lähtökohdista. Edellä olevan perustan rakennuttua nuoresta voi kehittyä 
osallistuva ja yhä laajenevilla elämänalueilla toimiva kansalainen. Muuttuvissa olo-
suhteissa eettisyys ja omaksutut arvot ohjaavat nuorta hänen toiminnassaan.  
 
Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuu-
risuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä 
yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.   
Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuk-
sessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuk-
sessa otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kult-
tuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan 
oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös su-
vaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. 
Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Opetuk-
sessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-
arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvolli-
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suuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. Perusopetuksessa eri oppi-
aineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. 
(Opetussuunnitelman perusteet luku 2.1) 
Perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennetaan opetuksen pe-
rustana olevia arvoja. Niiden tulee välittyä opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä 
jokapäiväiseen toimintaan. Parkanossa arvopohjaa on tarkennettu yhteistyössä 
vanhempien, opettajien ja luottamushenkilöiden kanssa. 
Opetuksen arvot ovat tässä opetussuunnitelmassa teemoitettu arvoympyröiksi. 
Niiden keskelle on sijoitettu koulutyötä ohjaavat arvot. Toimintakulttuurikehälle on 
kirjattu niitä koulun toiminnan tapoja, joilla kyseisiä arvoja saadaan koulun arjessa 
näkyviksi. 

2.3 TOIMINTAKULTTUURIKEHÄT 

 
YHTEISÖN JÄSENEKSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteisöllisyys 
Vastuullisuus 

Suvaitsevaisuus 
Yhteistoimin-

nallisuus 
Turvallisuus 

Toimintakulttuuri 

Ryhmässä ja  
ryhmänä toimimi-
nen 
 
Oman näkemyksen 
ilmaiseminen  
    ja perustelu 

 Erilaisuuden 
 hyväksyminen 
 
      Joustavuus 
          Kiireettömyys 
 
Aikuisen läsnäolo 
 
Sääntöjen noudatta-
minen 
 
Kuri 

Hyvät tavat  
 
Elinkeinoelämään 
tutustuminen 
 
 Koulun ja  
yhteiskunnan  
 toimintaan  
 vaikuttaminen 

Säännöllinen 
työnteko                       
 
Vastuu omasta työstä 
 
Omaehtoinen toiminta yhtei-
sön hyväksi 
 

Rakentava kritiikki ja muu-
tosehdotukset 
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Hyvä omanarvon-
tunto 

Itseluottamus 
Itsetuntemus 

Itsekuri 
Terveet elämänta-

vat 

Toimintakulttuuri 

Avoin, myönteinen ja kannus-
tava ilmapiiri 
 
Huumori 

Oman lahjak-
kuuden ja 
omien taipu-
musten kehit-
täminen 

 
Omien osaamis-
alueiden tuntemus 
 
Itsearviointi 
 
Pettymysten sieto-
kyky 
 

Arviointikeskus-
telut 

 Toimiva oppilashuolto 
 
Tuki- ja erityisopetus 

Yksilöllinen opinto- ohjaus  

Sisäisten impulssien 
hallinta 
ja hillintä 
 

Syy- seuraus- suh-
teiden ymmärrys 

 
Yksilön vapaudet 
ja velvollisuudet 
 
Omatoimisuus 
 

Monipuolinen terve-
ys-, liikunta- ja päih-
dekasvatus 

ITSEOHJAUTUVAKSI JA 
YKSILÖLLISEKSI 

PERSOONAKSI 

MUUTTUVAN MAAILMAN 
KANSALAISEKSI 

 

 

Toimintakulttuuri 

Vahva kulttuuri- 
Identiteetti 

Omien juurien tun-
temus 

Kulttuurien väli-
nen ymmärrys 

Tasa-arvo ja demo-
kratia 

   Koulun omat juhlat 
                               Tapahtumat   
  Oman paikkakunnan perinteet 
            
   Kulttuurimaisema 

Taide-elämykset, 
näyttelyt, konsertit, 
teatteriretket, elo-
kuvat 
 
 
Yhteistyö rinnak-
kaiskasvatta-jien 
kanssa 
 

 

Elinkeinoelä-
mään tutustumi-
nen 
 
                           
Työelämään tu-
tustuminen 
 
Koulun ja yhteis-
kunnan toimin-
taan vaikuttami-
nen Ystävyyskoulutoiminta 

 
      Osallistuminen kansainvälisiin projektei-
hin 
 
          Ihmisoikeuksien tunnustaminen 
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Luonnon moni-
muotoisuuden 
säilyttäminen 

Ympäristön elin-
kelpoisuuden vaa-

liminen 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
VAALIJAKSI 

Kaikin aistein luonnon kauneudesta nauttimi-
nen 

Retkeily luonnossa ja muissa 
ympäristökohteissa 

 

Kouluympäristön 
viihtyisyys ja 
puhtaus 
 
 
Kierrätys 
 
Arkipäivän valin-
nat ja toiminta-
mallit 

Oman paikkakun-
nan luonnonrikka-
us 
 
 
 
Lajintuntemus 

Aineen ja energian kiertokulun ja oman toiminnan 
välinen yhteys 
 
 
          Omien valintojen globaalit merkitykset 

 

Oma elämänkat-
somus 

Ajattelutapojen ja 
toimintatapojen 
uudistamisen 

kyky 
Rohkeus toimia 

Toimintakulttuuri 

EETTISEKSI 
TOIMIJAKSI 

Avoimuus ja myönteisyys 
 
                          Oikean ja väärän tajuaminen 

Kyky valita oikean 
ja väärän väliltä 

 
 
Valinnan vapaus 
 
 
 
 
Valintoihin vaikutta-
vien asioiden käsitte-
ly 

Uskonnollisten ja 
eettisten kysymys-
ten pohdinta 

Oikeudenmukaisuus 
 
 Yhteisvastuu 
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2.4 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET 

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetus-
tehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissi-
vistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehit-
tää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.   
 Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen 
ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemi-
aan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena 
kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen 
oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoittee-
na on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.     
Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi pe-
rusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa 
tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana ole-
vista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida 
asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. 
(Opetussuunnitelman perusteet luku 2.2) 
Peruskoululain 2. § sekä Valtioneuvoston asetus 1435/20.12.2001 asettavat pe-
rusopetukselle yleiset tavoitteet. Näiden pohjalta kasvatuksen ja opetuksen yleiset 
tavoitteet Parkanossa ovat seuraavat: 

 
 

 KASVU IHMISYYTEEN JA YHTEISKUNNAN JÄSENYYTEEN 2.4.1

• Oppilaasta kasvaa tasapainoinen ja terveen itsetunnon omaava ih-
minen. 

• Hän kykenee terveen kriittisesti arvioimaan ympäristöään ja yhteis-
kuntaa sen vastuullisena jäsenenä. 

• Hän kunnioittaa elämää, luontoa ja ihmisoikeuksia. 
• Hän arvostaa omaa ja toisten oppimista ja kunnioittaa työn teke-

mistä. 
• Hän omaa hyvät käytöstavat. 
• Hän on kehittynyt kyvyssään tehdä yhteistyötä, kantaa vastuuta ja 

omaa sosiaalisia taitoja. 
• Hän arvostaa ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien välistä suvait-

sevaisuutta ja luottamusta. 
• Hän arvostaa omia juuriaan. 
• Hänellä on valmiudet toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa 

yhteiskunnassa. 
• Hän omaa tietoja ja taitoja kestävän kehityksen edistämiseen. 
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 TAVOITTEET TIEDOISSA JA TAIDOISSA 2.4.2

• Oppilas saa perustan laajalle yleissivistykselle. 
• Hän saa aineksia ja virikkeitä maailmankuvansa avartamiselle ja 

syventämiselle. 
• Hän oppii tunnistamaan tunteita ja tarpeita. 
• Hän tuntee uskontoja ja erilaisia elämänkatsomuksia.  
• Hän oppii historian, kulttuurin ja kirjallisuuden avulla tunnistamaan 

inhimillisen elämän piirteitä. 
• Hänellä tuntee luonnon lainalaisuuksia ja terveyden eri tekijöitä. 
• Hän oppii tuntemaan teknologiaa ja taloutta. 
• Oppilas kokee esteettisiä kokemuksia ja saa elämyksiä eri kulttuu-

rin aloilta kouluympäristössä ja sen ulkopuolella. 
• Hänen kädentaitonsa, luovuutensa ja liikunnalliset taitonsa kehitty-

vät. 
• Hän edistyy ajattelun ja viestinnän taidoissa. 
• Hän hallitsee äidinkieltä monipuolisesti. 
• Hänellä on valmiudet vuorovaikutukseen myös ruotsin ja englannin 

ja/tai saksan tai muilla kielillä. 
• Hän kykenee matemaattiseen ajatteluun ja osaa soveltamisen pe-

rusteet. 
• Hän on harjaantunut tieto- ja viestintätekniikassa.  

 
 

 KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA 2.4.3
ELINIKÄINEN OPPIMINEN 

• Oppilaan huoltajien ja koulun välillä toteutuu kasvatuskump-
panuus, jota hoidetaan erilaisen yhteistyömuodoin. 

• Oppilaalle mahdollistetaan oman kehitystason ja tarpeiden mukai-
nen opetus, ohjaus ja tuki oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla 
yleis- tai erityisopetuksessa. 

• Opetuksessa otetaan huomioon tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet 
ja kehityserot. 

• Oppilas saa opiskella ajanmukaisessa ja turvallisessa oppimisym-
päristössä, joka antaa hänelle mahdollisuuden oppia eri tavoin se-
kä yksilönä että ryhmän jäsenenä. 

• Oppilaan terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistetään suunnitel-
mallisen ja toimintatapojaan kehittävän oppilashuollon avulla. 

• Oppilaan oppimisvaikeuksia tunnistetaan yhteistyössä kodin, kou-
lun ja eri asiantuntijaryhmien kanssa. 

• Oppilaan syrjäytymistä torjutaan tukemalla oppilaan itsetuntoa ja 
osoittamalla ja tarjoamalla hänelle vaihtoehtoisia oppimisen polku-
ja. 

• Oppilaan oppimisentaitoja kehitetään johdonmukaisesti. 
• Jokainen ikäluokka saavuttaa sekä valmiudet että halun jatko-

opintoihin 
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2.5 KIELIOHJELMA 

Kieliohjelman tavoitteena on taata perusopetuksen oppilaille monipuolinen kielitai-
to.  

 PERUSOPETUS, LUOKAT 1- 6  2.5.1

A-kieli  
Peruskoulun oppilaiden ensimmäinen vieras kieli (vähintään 16 vuosiviikkotuntia 
perusopetuksen aikana) aloitetaan perusopetuksen kolmannella luokalla.  
A-kielenä tarjotaan englantia, jota opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia 3.-6. luokilla 

 PERUSOPETUS, LUOKAT 7-9  2.5.2

A-kieli  
Kolmannella luokalla alkanut A-kielen opiskelu jatkuu perusasteen loppuun asti. 
7.luokalla 2 vuosiviikkotuntia ja 8.ja 9. luokilla 3 vuosiviikkotuntia 

B-kieli  
Parkanon yhteiskoulussa opiskellaan vuosiluokilla 7-9 B-kielenä ruotsia, 2 vuosi-
viikkotuntia kullakin luokalla.  

Valinnainen B-kieli  
Valinnaisten vieraiden kielten opiskelu aloitetaan kahdeksannella luokalla. Valin-
naisia kieliä voivat yhteiskoulussa olla saksa ja ranska. Valinnaisen vieraan kielen 
ryhmä perustetaan, jos kielen valinneita on 8 oppilasta. Valinnaista kieltä opiskel-
laan 8. ja 9. luokalla 2 vuosiviikkotuntia. 
Valinnaisen vieraan kielen numeroarvioinnin voi jättää pois oppilaan perusopetuk-
sen päättöarvioinnista. Tällöin todistukseen tulee merkintä "suoritettu".  

 KIELTENOPETUS JA ERITYISOPETUS, VUOSILUOKILLA 1-9  2.5.3

Erityisopetuksessa kieltenopetus järjestetään oppilaan oppimissuunnitelman tai 
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukai-
sesti. 
  

2.6 TUNTIJAKO PARKANOSSA 

Tuntijako perustuu Valtioneuvoston asetukseen 20.12.2001 § 6. Tuntijakoon pe-
rusopetuksen luokille 1-6 merkitty kuntakohtainen resurssi käytetään oppilasryh-
mäkohtaisesti opetuksen kiireettömyyden lisäämiseen, opetuksen syventämiseen 
ja eriyttämiseen sekä mahdollistamaan työtapojen monipuolista käyttöä. 
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Perusopetuksen tuntijako Parkanossa Sivistyslautakunnan päätös   /    2004

Perusopetuksen oppiaineiden opetus ryhmitellään pystyviivan osoittamassa 
kohdassa eri vuosiluokkia yhdistäviin osiin. Kuhunkin osaan on merkitty opetuksen 
vähimmäismäärä vuosiviikkotunteina  (vuosiviikkotunti = 38 oppituntia)

Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 5 3 3 3 42
A-kieli 2 2 2 2 2 3 3 16
B-kieli 2 2 2 6
Matematiikka 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
Ympäristöoppi 2 2 2 3
Biologia ja maantieto 2 1 2 3 2
Fysiikka ja kemia 1 1 2 3 2 28
Terveystieto 0,5 1,5 1 3
Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 1 2 2 3 10
Musiikki 1
Kuvataide 2 28
Käsityö 3 30
Liikunta 2 2 2 58
Kotitalous 3
Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2
Valinnaiset aineet 1 6 6 13
Oppilaan vähimmäistuntimäärä 19 19 23 23 25 25 30 30 30 224
Kuntakohtainen resurssi 2 2 2 2 1 1 10
Musiikkipainotteisuus 2 1 1 4

Oppilaan kokonaistuntimäärä 21 21 25 25 26 26 30/32 30/31 30/31 234/238

taito-ja taideainekiintiöstä

6 99886

 

 
2.7 YHDYSLUOKKAOPETUS 

Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa erilaiset viikkotunti-
määrät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten tasata op-
piaineiden opetustunnit. Yhdysluokan oppimäärä voidaan kyläkoulujen opetus-
suunnitelmassa määritellä myös opintokokonaisuuksiksi jakamatta sitä vuosiluok-
kiin. Tällöin noudatetaan perusopetusasetuksen 11. §,:n 3. momentin säännöksiä. 
Opintokokonaisuudet muodostetaan valtioneuvoston määrittelemien oppiaineiden 
ja aineryhmien osioiden pohjalta. Osiot voidaan tarvittaessa jakaa kahdeksi tai 
useammaksi opintokokonaisuudeksi, joita voidaan myös yhdistää eri oppiaineiden 
ja aineryhmien kesken eheytetyiksi opintokokonaisuuksiksi. (Perusopetusasetus 
20.11.1998/852) 
 

2.8 OPETUKSEN PAINOTUKSET 

Opetussuunnitelmalliseksi painotukseksi kutsutaan 3 – 6 vuosiluokilla 3 – 5 vuosi-
viikkotunnin ylitystä oppiaineen minimitasoon nähden. Painotukseen käytettävä 
tuntimäärä otetaan taito- ja taideaineille osoitetusta tuntimäärästä. 
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Vuosiluokilla 7 – 9 opetussuunnitelmalliseksi painotukseksi kutsutaan 6 – 10 vuosi-
viikkotunnin ylitystä oppiaineen minimitasoon nähden. Painotukseen käytettävä 
tuntimäärä otetaan valinnaisille aineille osoitetusta tuntimäärästä. 
Parkanon sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaan perus-
opetuksessa painotetaan musiikkia Keskustan koulun ja Yhteiskoulun musiikki-
luokilla. Musiikkiluokille on laadittu oma ainekohtainen musiikinopetusta syventävä 
opetussuunnitelma. Kaupunki on osoittanut resurssia musiikkipainotteisen opetuk-
sen antamista varten. 
Musiikkiluokka aloitetaan kolmannelta luokalta. 
3.-.6. luokilla kuntakohtaista resurssia sijoitetaan musiikkiin ja sitä opiskellaan kaik-
kiaan 4 h viikossa. 7.-9 luokilla musiikkiluokat opiskelevat musiikkia 3 vuosiviikko-
tuntia. Opetus etenee muissa aineissa normaaliluokkien opetussuunnitelman mu-
kaisesti.  (Musiikkiluokkien ainekohtainen opetussuunnitelma luvussa 10.13.) 
Musiikkiluokilla on myös koulun ulkopuolista musiikillista toimintaa (mm. esiintymi-
set ja omat konsertit). 
Musiikinopiskelu on musiikkiluokilla laaja-alaisempaa kuin ns. normaaliluokilla joh-
tuen musiikin tuntimäärästä ja musiikillisesti valikoituneesta oppilasaineksesta. 
Kaikki oppilaat kuuluvat musiikkiluokkien kuoroon, jonka laulukoulu on keskeinen 
osa musiikkiluokkatoimintaa. Laulukoulu toimii kerhotuntien puitteissa. 
Musiikkiluokan oppilaat valitaan keväällä 2.luokan oppilaista musikaalisuustestissä 
osoitetun suuntautuneisuuden mukaan. Kyläkoulujen oppilailla on myös mahdolli-
suus hakeutua musiikkiluokille. Musikaalisuustestin tarkka ajankohta ilmoitetaan 
oppilaalle erikseen oman koulun kautta. 
Musiikkiluokalle pyrkivällä oppilaalla ei tarvitse olla aikaisempia musiikkiopintoja. 
Musiikkiluokan oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös musiikkiopistossa. 

 

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 OPPIMISKÄSITYS 

Opetussuunnitelman perusteet perustuvat 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 vuoro-
vaikutuksessa 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, jos-
sa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa aines-
ta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppi-
jan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelyta-
voista. Yksilöllistä oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppi-
minen. Oppiminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, it-
senäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilan-
nesidonnaista, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kult-
tuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan. (Opetus-
suunnitelman perusteet luku 3.1). 
Oppiminen on yksilöllinen prosessi, jossa oppija aktiivisesti rakentaa omien tieto-
jensa, kokemustensa, havaintojensa ja oivallustensa pohjalta omaa ymmärrystään 
ja tietämystään maailmasta. Oppimisprosessissa oppija omaksuu uutta tietoa ja 
taitoa ja niiden kriittistä tarkastelua, erilaisia oppimis- ja työskentelytapoja sekä 
oman ajattelunsa ja toimintansa arviointia. Oppijaa ohjataan ottamaan vastuuta 
omasta oppimisestaan ikätasonsa mukaisesti.  
Oppimisen edellytyksenä on monipuolinen, kiireetön, ajanmukainen ja virikkeelli-
nen oppimisympäristö. Oppiminen tapahtuu opettajan ohjauksessa, aktiivisessa 
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vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Turvallinen ja kannus-
tava ohjaus motivoi oppijaa suoriutumaan omantasoisistaan haasteista. 

3.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyyk-
kisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppimi-
nen tapahtuvat (Opetussuunnitelman perusteet luku 3.2). 
Oppimisympäristö on kokonaisvaltainen toimintaympäristö, joka koostuu monista 
eri tekijöistä kuten 

• ympäristöstä 
• oppijoista 
• opettajista 
• henkilökunnasta 
• vanhemmista ja muista sidosryhmistä 
• erilaisista toimintamuodoista 
• välineistä ja tavoista käyttää niitä (teknologia ja media) 

Parkanon kaupungin peruskoulujen oppimisympäristöt muodostuvat näistä tekijöis-
tä johtuen erilaisiksi ja omaleimaisiksi. Yhtenäistä niin pienille kyläkouluille kuin 
suurille keskustan kouluillekin on kuitenkin luonnon läheisyys. 
Erilaiset oppimisympäristöt asettavat erilaisia haasteita ja tarjoavat erilaisia mah-
dollisuuksia niin oppimiselle kuin opettamisellekin. Oppija vaikuttaa oppimisympä-
ristöön ja oppimisympäristö vaikuttaa oppijaan ja oppimiseen. Hyvä oppimisympä-
ristö ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimistavat. 

 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 3.2.1

Oppilaan fyysisen oppimisympäristön muodostavat koulurakennus, luokkatilat, lii-
kuntapaikat, kaupunginkirjasto sekä koulun piha ja lähiympäristön luonto- ja kult-
tuurikohteet. 
Parkanon kaupunki huolehtii siitä, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveel-
linen ja esteettisesti miellyttävä. Oppimisympäristön monipuolista virikkeellisyyttä 
kehitetään. Oppimisympäristöjä rakennetaan niin, että ne tarjoavat oppilaalle tilai-
suuksia niin leikkiin ja liikuntaan kuin monipuoliseen työskentelyyn ja omaan rau-
haan. 
Luokkatiloissa huolehditaan siitä, että oppilaalla on asialliset, oppilaan iän ja koon 
huomioivat kalusteet. Luokkatilojen muunneltavuutta kehitetään. Koulurakennuk-
seen varataan tilaa pienryhmien toimintaan. 
Erilaiset työvälineet ja monipuolinen eriyttävä materiaali ja kirjastopalvelut pidetään 
oppilaan ulottuvilla niin, että hän voi oppia aktiivisesti ja itsenäisesti. 
Oppimisympäristön ajanmukaisilla ja riittävillä audiovisuaalisilla ja teknisillä välineil-
lä (tietokone /5 opp. ) tuetaan oppilaan kehittymistä tietoyhteis-kunnan jäseneksi. 
Taito- ja taideaineiden välineistöä kehitetään. Erityisesti perusopetuksen 7-9 luok-
kien oppilaiden käyttöön hankitaan ajanmukaisia työstökoneita, jotta oppilaille 
muodostuisi kuva nykyaikaisesta työstä teollisuudessa ja heidän suuntautumistaan 
voidaan ohjata oikein. 
Painotettua opetusta tuetaan myös välineistöllä. 

 PSYYKKINEN JA SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ 3.2.2

Sosiaalinen oppimisympäristö muovautuu vuorovaikutuksessa oppijoiden, opetta-
jan ja yhteistyötahojen kanssa. Hyvä yhteishenki edesauttaa oppimista. Miellyttävä 
ilmapiiri perustuu oppilaiden keskinäisten suhteiden ja opettaja- oppilas suhteen 
toimivuuteen sekä vanhempien ja muiden sidosryhmien yhteistyöhalukkuuteen. 
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Parkanon kouluissa ylläpidetään avointa, rohkaisevaa, erilaisuutta hyväksyvää ja 
yksilön tarpeet huomioonottavaa ilmapiiriä. Ilmapiirin ylläpitämisestä vastuu on se-
kä opettajalla että oppilailla. 
Oppilaat ohjataan noudattamaan yhdessä sovittuja selkeitä sääntöjä ja antamaan 
työrauhan. Oppijoiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan ohjauksella 
ja yhteisin sopimuksin. Kouluilla tuetaan henkilöstön koulutusta ja kiinnitetään 
huomioita työssä jaksamiseen. 
Ryhmäkoot pidetään kohtuullisina toiminnallisen ja turvallisen oppimisympäristön 
ylläpitämiseksi. 

 PEDAGOGINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ JA OPETTAJAN ROOLI 3.2.3

Opettajan tärkein tehtävä on edesauttaa oppijoita luomalla sellainen oppimisympä-
ristö, joka mahdollistaa oppimisen. Opetus toteutetaan erilaisia opetusmenetelmiä 
vaihtelevasti käyttäen ja oppimista monipuolisesti arvioiden. Opettaja ohjaa, kan-
nustaa ja tarjoaa oppilaan ulottuville erilaisia materiaaleja ja välineitä sekä tilaa ja 
rauhaa niiden käytölle. Oppilaan sitoutumista edistetään huomioimalla kunkin vah-
vat puolet ja harrastuneisuus. 
Oppilasryhmät pidetään pieninä, jotta erilaisten oppilaiden tarpeet huomataan. 
Opetusta eriytetään ja tarvittaessa oppilas saa tukiopetusta tai erityisopetusta. 
Koulunkäyntiavustajat toimivat luokkatilanteissa tukea tarvitsevan oppilaan apuna. 
Opettaja toimii resurssi- ja suhdetoimintahenkilönä, toteuttajana, tutkijana ja arvioi-
jana. 

 OPPIMISYMPÄRISTÖ JA OPETTAJAN ROOLI 3.2.4
ALKUOPETUKSESSA 

Opettajan tehtävä on ohjata ja kannustaa oppilasta sekä asettaa rajat ja odotuksia 
oppilaalle. Tärkeää on opettajan ja oppilaan sekä oppilaiden keskinäinen myöntei-
nen ja avoin vuorovaikutus. 
Perustaitojen oppimisen ohella tärkeintä on kasvaa yhteisön vastuulliseksi jäse-
neksi ja synnyttää halu toimia yhteisön hyväksi kiireettömässä, myönteisessä ja 
turvallisessa oppimisympäristössä. Opetuksen on oltava joustavaa ottaen huomi-
oon oppilaan yksilölliset tarpeet ja taidot. Alkuopetuksessa oppilaalle pitäisi kehit-
tyä motivaatio oppimiseen ja opiskeluun. Leikki ja leikinomaisuus korostuvat oppi-
misessa. 
Työympäristön tulee olla turvallinen, terveellinen ja virikkeellinen. Sen tulee tarjota 
mahdollisuuksia lapsen aktiivisuudelle ja luovuudelle. Välineiden ja materiaalien tu-
lee olla lapsen saatavilla. Hänellä tulee olla mahdollisuus oman työympäristönsä 
suunnitteluun. 
Oppilaalle tarjotaan tilaisuus opiskeluun ja leikkiin. Tämä edellyttää mahdollisuutta 
jakaa opetustila joustavasti. Kalustuksen ja sisustuksen tulee olla oppilaan kasvua 
ja oppimista tukevaa. Oppilaalla pitää tarvittaessa olla mahdollisuus lepohetkeen 
omassa luokassaan. Alkuopetuksen opetustilojen tulee sisältää opetus- ja havain-
tovälineiden lisäksi monipuolisesti ja riittävästi kehitystason mukaista oppimista tu-
kevia leikkivälineitä (esim. pelit ja rakentelusarjat). Luokassa tulee olla oppilaiden 
käytössä ajanmukainen tietotekniikan välineistö. (Parkanon kaupungin alkuopetus-
suunnitelma) 

 ALKUOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT 3.2.5

7-8 vuotias 
Koulunsa aloittava 7-8 vuotias lapsi selviää monesta tilanteesta ilman aikuista. 
Koulun aloittaminen edellyttää lapselta kykyä irrottautua kodista ja vanhemmista ja 
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ottaa vastuu omasta oppimisesta ja tehtävistä. Opettajan tehtävä on osaltaan joh-
datella lasta uusiin kokemuksiin ja itsenäisenä pärjäämiseen. Yhteisyyteen ja yksi-
löllisyyteen kasvaminen yhteisössä lähtee vastuun ja velvollisuuksien oppimisesta 
itseä, toisia ja koko yhteisöä kohtaan. 
Tässä ikävaiheessa lapsen minäkuva muotoutuu ja itsetunto vakiintuu.  Lapsen it-
setunnon perusta on kokemuksessa, että hänestä välitetään. Lapsen käsitys 
omasta oppimiskyvystä vaikuttaa siihen, mitä ja miten hän oppii. Kannustavassa ja 
innostavassa ilmapiirissä vähemmänkin lahjakas oppilas pystyy käyttämään koko 
kapasiteettiaan ja yltää parempiin suorituksiin. Pettymyksen kohdatessa lapsen 
tehtävänä on löytää uusia keinoja selviytyä eteenpäin. 
Alkuopetuksen oppilasta alkavat kiehtoa säännöt Käsitteellisen ajattelun ja syy-
seuraus-suhteiden ymmärtämisen myötä moraalikäsitykset vahvistuvat Sosiaalista 
kanssakäymistä ja suhtautumista toiseen ohjaavat sisäistetyt moraalinormit, käsitys 
hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Myönteisessä ilmapiirissä kasvaa halu 
toimia oikein. 
Alkuopetuksen oppilas tarvitsee kuuntelijaa. Vanhempien kiinnostus lapsen kasva-
tukseen ja koulunkäyntiin on lapsen koulumenestyksen kannalta tärkein yksittäinen 
tekijä. Vanhempien rinnalle koulussa tulee toinen tärkeä aikuinen opettaja. 
Alkuopetuksessa lasten yksilölliset erot otetaan huomioon. Koulukypsyyteen kuu-
luvat käsitteellisen ajattelun, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehittyminen.  
(Parkanon kaupungin Alkuopetussuunnitelma) 

3.3 TOIMINTAKULTTUURI 

Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen 
ja sitä kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakenne-
taan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. (Opetussuunnitelman perusteet luku 3.3) 

 KOULUJEN TOIMINTAKULTTUURI PARKANOSSA 3.3.1

Perusopetuksen toiminta-ajatuksen mukaan työtä tehdään yhteisvastuullisesti kou-
lun, kodin ja lähiympäristön kanssa positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. 
Opetus pyritään rakentamaan vankalle yhteisölliselle ja fyysisesti ja psyykkisesti 
turvalliselle perustalle. Opetuksessa käytetään oppilaskeskeisiä työtapoja ja ope-
tusta yksilöllistetään. Oppilaalle ja vanhemmille annetaan mahdollisuus vaikuttaa 
opetukseen ja mahdollisuuksia käydä arviointikeskusteluja yhdessä opettajien 
kanssa.  

 KOULUYHTEISÖN HYVINVOINTI JA ILMAPIIRI 3.3.2

Työkumppanuus 

Kouluyhteisöissä työskentelee monenikäisiä ja monissa tehtävissä olevia ihmisiä. 
Koulun ilmapiirin luo työkumppanuus, jolle on ominainen avoimuus, rehellisyys, 
keskinäinen kunnioitus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu ja turvallisuus. Kouluyh-
teisön toiminnassa näkyvät toisen kuunteleminen ja huomioon ottaminen. Työ-
kumppaneiden arvostus ja huomaavainen käytös ovat miellyttävän ja tuloksekkaan 
yhteistyön edellytyksiä. 
Opetuksessa ylläpidetään avointa, rohkaisevaa, erilaisuutta hyväksyvää ja yksilön 
tarpeet huomioonottavaa ilmapiiriä. Ilmapiirin ylläpitämisestä vastuu on sekä opet-
tajalla että oppilailla. 
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Tiedottaminen 

Koulun sisäisen tiedottamisen muotoja ovat säännölliset palaverit, tiedotteet ja 
viestit. Suurten koulujen tiedottamisen sujumisesta huolehditaan ja tiedottamisen 
muotoja kehitetään ongelmatilanteissa. 
Koulun ja kodin välisen tiedonvaihdon muotoja ovat reppuvihkot, yhteydenotot kir-
jeitse ja puhelimitse sekä tapaamiset, vanhempainvartit- ja /tai arviointikeskustelut. 
Koko koulua tai luokka-astetta koskevia tiedottamisen muotoja ovat vanhempainil-
lat ja yhteiset tiedotteet. Vanhemmille kerrotaan opetussuunnitelman sisällöstä, 
kasvatuksen ja opetuksen tavoitteista ja arvioinnista vanhempainilloissa. 
Koulujen tietoverkkoon kehitetään uusia tiedottamisentapoja. Rehtorit informoivat 
koulujen painopistealueista ja kehityshankkeista vanhempia ja tiedotusvälineitä. 

Johtamiskulttuuri 

Kouluja johdetaan avoimesti, vuorovaikutteisesti ja yhteisöllisesti. Rehtorit 
käyvät kehityskeskustelun koulunsa jokaisen opettajan kanssa vähintään kerran 
vuodessa. Koulunjohtajien/koulujen verkottumista edesautetaan ja kehityskeskus-
telut käydään osastopäällikön kanssa. 

Toimintamallit 

• Työpaikkakokoukset 
• Vuosittaiset kehityskeskustelut yhdessä esimiehen kanssa 
• Lukuvuotta koskevan työsuunnitelman laatiminen yhdessä opetta-

jakunnan kanssa  
• Oppimisympäristön epäkohtien suunnitelmallinen korjaaminen 
• Kehittämissuunnitelmat yhdessä sivistyslautakunnan ja opettaja-

kunnan kanssa 
• Arviointisuunnitelmat: vuosittaisen arvioinnin painopisteestä, arvi-

ointimuodoista ja arviointitietojen keräämisestä päättäminen yh-
dessä sivistyslautakunnan ja opettajakunnan kanssa 

• Opettajakohtainen täydennyskoulutussuunnitelma yhdessä asian-
omaisen opettajan kanssa 

• Kodin ja koulun yhteistyösuunnitelma yhdessä vanhempaintoimi-
kuntien kanssa 

• Perehdyttämisoppaat uusille opettajille, oppilaille tai henkilökun-
taan kuuluville 

• Oppilashuollon suunnitelmat 
• Työkykyä ylläpitävä toiminta 

Koulun toiminta, perinteet, juhlat ja tapahtumat 

Oppilaskunta ja tukioppilastoimintaa tuetaan. Koulujen luokkatoimikuntien, van-
hempainyhdistysten ja vanhempaintoimikuntien kanssa tehdään rakentavaa yhteis-
työtä. Kouluissa vaalitaan juhlaperinteitä, annetaan oppilaille mahdollisuuksia esiin-
tymiseen ja vanhemmille tilaisuuksia seurata lastensa ohjelmia. Kouluvuoden var-
relle varataan tapahtumia, työpajoja ja teemapäiviä eheyttämään opetusta ja sy-
ventämään aihekokonaisuuksien opetusta. 
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 PELISÄÄNNÖT 3.3.3

Järjestyssäännöt 

Kouluissa laaditaan ja päivitetään järjestyssääntöjä yhdessä oppilaiden, opettajien, 
muun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Näihin sääntöihin sitoudutaan yhdes-
sä. Järjestyssääntöjen aihealueet. 

Työyhteisön pelisäännöt 

Kouluyhteisön aikuiset jäsenet laativat yhdessä pelisäännöt, joihin sitoudutaan. 

Opiskelua koskevat ohjeet 

Opiskeluun liittyvien toimintasääntöjen laadinnasta vastaavat opettajat ja rehtori. 
Toimintasääntöihin kuuluvat oppilaan oikeudet ja velvollisuudet, kurssien suoritta-
mista koskevat ohjeet, kokeiden järjestelyä koskevat ohjeet, koeuusintoja koskevat 
ohjeet, itsenäistä opiskelua, arviointia ja poissaoloja yms. koskevat ohjeet. 
Ohjeet lähetetään oppilaiden huoltajille nähtäviksi. 

Koulun ulkopuolisen toiminnan pelisäännöt 

Opintoretket 

Opintoretki on koulun työsuunnitelmaan merkitty kouluaikana tehtävä retki, joka 
syventää ja täydentää opiskeltavia asioita. Vastuu opintoretkestä on koululla ja se 
edellyttää opettajan mukanaoloa. Vanhemmat voivat osallistua opintoretken järjes-
tämiseen ja toteuttamiseen. Opintoretken rahoitus suunnitellaan yhdessä vanhem-
pien kanssa. Opintoretkeen on mahdollisuus anoa kaupungin tukea, mutta kustan-
nuksista pääosa jää luokan harteille. 

Leirikoulut 

Leirikoulu on työsuunnitelmaan merkitty jakso, joka toteutetaan koulun ulkopuolel-
la. Opettaja päättää, valitseeko hän leirikoulun sellaiseksi työmuodoksi, jonka hän 
haluaa toteuttaa. Leirikoulun ohjelman suunnittelusta ja leirikoulun toteuttamisesta 
vastuu on koululla. Leirikoulut voivat toteutua vain hyvässä yhteisymmärryksessä 
huoltajien kanssa. 
Leirikoulun rahoituksesta vastaavat huoltajat. Parkanon kaupungin sivistyslauta-
kunnalta voi anoa tukea leirikoulua varten. Sivistyslautakunnalle osoitetussa ha-
kemuksessa ilmenee leirikoulun budjetti, kohde, ohjelma, matkustustapa ja osallis-
tujat. Leirikoulun päätyttyä lautakunnalle jätetään raportti leirikoulusta.  Leirikouluun 
osallistuville oppilaille laaditaan tarkat toimintaohjeet. Oppilas hyväksyy ne yhdes-
sä huoltajansa kanssa. Leirikouluun lähtevä oppilas tarvitsee leirikouluun kirjallisen 
luvan vanhemmiltaan. Leirikoulua suunniteltaessa on hyvä pohtia kaikkien oppilai-
den taloudellisia mahdollisuuksia osallistua leirikouluun. Leirikoulusta pois jäävälle 
oppilaalle osoitetaan luokka, jossa hän voi saada opetusta leirikoulun aikana.  
Parkanon kaupunki huomioi virkaehtosopimuksen leirikouluun lähtevän opettajan 
osalta. 
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Koko henkilökuntaa koskevat kasvatuksen ja ohjauksen periaatteet 

Jokainen koulun henkilökuntaan tai henkilöstöön kuuluva aikuinen tai koulussa 
opetustehtävässä vieraileva aikuinen on kasvattaja. 
Oppilas voi olla ohjauksen tarpeessa monessa eri tilanteessa. Lapsen tai nuoren 
hyvinvoinnin puute ja syntyvät vaaratilanteet voivat näkyä herkemmin luokan ulko-
puolella. Jokaisen aikuisen tulee uskaltaa puuttua tilanteeseen, jossa tarvitaan oh-
jausta tai apua. Oppilaiden tulee voida luottaa jokaiseen koulun aikuiseen. 
Jokaisella oppilaalla on oikeus 

 
• kokea olevansa tärkeä ja ainutlaatuinen 
• kokea olonsa turvalliseksi 
• kokea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi 
• onnistua ilmaisemaan ja jakamaan ajatuksiaan ja tunteitaan 
• kokea ystävyyttä ja auttamisen iloa 
• huomata velvollisuutensa 
• kokea oikeudenmukaisuutta, yhteenkuuluvuutta ja luottamusta 
• löytää itseään innostavia ja kiinnostavia asioita  
• tuntea työn iloa ja hyvää oloa myös ponnistelua vaativissa suori-

tuksissa  
• kokea onnistuvansa ja saada epäonnistua 
• pystyä selviytymään kohtaamistaan pettymyksistä  
• kokea kauneuselämyksiä 
• suhtautua tulevaisuuteen toiveikkaasti. 

Oppilaan ei toivottuun käytökseen tai hätään reagoidaan viipymättä. Aikuinen toimii 
oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti, mutta tarvittaessa myös lujasti.  
Ongelmat saatetaan luokanopettajan, luokanvalvojan tai rehtorin tietoon, joka puo-
lestaan päättää jatkotoimista. 
Ongelmatilanteissa yritetään sopia, neuvotella, sovitella ja ratkaista ongelma. Lop-
putuloksena voi olla sopimus, anteeksipyyntö, keskustelu oppilaan huoltajien kans-
sa, koulun antama rangaistus tai asian käsittely oppilashuoltotyöryhmän avustuk-
sella. 

 

Päivitys 1.8.2012 (luku  3.4) 
 

3.4 OPETUSMENETELMÄT JA  TYÖTAVAT 

Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, eri ikäkausiin 
sekä erilaisiin oppimistehtäviin ja -tilanteisiin soveltuvia menetelmiä ja monipuolisia 
työtapoja .Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täyden-
nykset 2010 luku 3.4.. Niiden avulla tuetaan ja ohjataan koko opetusryhmän ja yk-
sittäisen 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 taito-
ja. Näitä ovat mm. ajattelun ja ongelmanratkaisun, työskentelyn ja vuorovaikutuk-
sen, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen sekä il-
maisun ja käden taidot. Työskentelyn tulee edistää monipuolisesti 
tieto- ja viestintätekniikan sekä verkossa toimimisen taitoja. Menetelmien ja työta-
pojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimin-
taan, elämyksiin ja leikkiin. 
 
Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa-
oppilaiden kanssa. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne 

• virittävät halun oppia 
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• ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen 
luonteen 

• ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien läh-
tökohdat 

• 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 yh-

teistyössä 
• 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 mahdolli-

suuksiaan 
• vaikuttaa siihen. 
• kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uu-

sissa 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 emotionaali-
siin tarpeisiin. Tyttöjen ja poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja 
taustat otetaan huomioon.  
Eriyttämisellä vaikutetaan oppimismotivaation. Opetusta eriyttämällä oppilaille voi-
daan tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdolli-
suuksia kehittyä 
ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. Tällöin on tärkeää hyödyntää samassa 
opetusryhmässä olevien oppilaiden erilaista osaamista ja harrastuneisuutta. 
 
Eriyttäminen edellyttää opettajalta kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista, 
opetusryhmän toiminnan ja ilmapiirin sekä oppilaiden kehittymisen seurantaa ja 
oppimisen arviointia. Opettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, 
muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa tukee eriyttämistä. 
 
Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät opiskelun laajuuden, syvyyden ja 
etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuk-
sen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä 
koulu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan. Oppimisympäris-
töä ja työtapoja voidaan muokata esimerkiksi luomalla tilaisuuksia oppilaiden osal-
listumiseen, tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia, säätelemällä tilankäyttöä, ryhmit-
telemällä oppilaita joustavasti ja hyödyntämällä koulun ulkopuolella tapahtuvia op-
pimistilanteita. Oppilasta ohjataan oppimaan itselleen parhaiten soveltuvalla taval-
la. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytkemällä 
opittavat tiedot ja taidot oppilaille merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintamuotoi-
hin. Oppilaat voivat tarvita erilaisia mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä 
näyttämiseen ja hyötyvät aina yksilöllisestä palautteesta. 
Kun opetusta toteutetaan yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa, op-
pilaiden ikä ja kehitysvaihe sekä eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus tulee 
ottaa huomioon 

Päivitys 1.8.2012 (luku  .4) 
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4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

4.1 TUEN JÄRJESTÄMISTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
O
p
e
t
u
k 
 
 
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin 
oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 luku.4 
Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäris-
töön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta 
ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäi-
sestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useam-
man 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 vastuullisuu-
teen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjaus-
ta ja tukea. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaike-
uksien varhaiseen tunnistamiseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että kou-
luun ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät.  
 
Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti 
tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tar-
peita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tuen tar-
peen arvioinnissa voidaan hyödyntää oppilaalle tehtyjen terveystarkastusten ja 
mahdollisten muiden arviointien tuloksia. Tuen oikea-aikaisuus ja tuen oikea taso 
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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 täydentävi-
nä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.  
 
Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä ratkai-
suissa ja niiden huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineis-
sa. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemi-
sessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Tarvittaessa tuki 
suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.  
 
Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista. Tiedottamisesta vastaa luo-
kanopettaja, aineenopettaja ja/tai erityisopettaja. Tukitoimista ilmoittaminen tapah-
tuu tilanne- ja opettajakohtaisesti esim. puhelimitse, kirjallisella viestillä (sähköinen 
tai paperiversio) tai kehityskeskustelussa. Samalla huoltaja saa mahdollisuuden 
esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle omassa koulus-
sa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppilaan 
siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. 
Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä päivähoidosta esiope-
tukseen ja esiopetuksesta perus opetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusope-
tuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen 
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4.2 TUKI ERITYISISSÄ TILANTEISSA 

 
Oppilas saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä tai 
vaikeassa elämäntilanteessa. Opetusta voidaan järjestää tällöin mm. sairaalaope-
tuksessa tai koulukodeissa. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sai-
raalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen tervey-
tensä ja muut olosuhteet huomioiden on mahdollista. Koulukotiin sijoitetun oppilaan 
opetuksesta vastaa koulukodissa toimiva koulu, jos koulukodilla on opetuksen jär-
jestämislupa. Oppilaan kotikunnalla on velvollisuus kotikuntakorvauksen maksami-
seen sairaalakoulussa ja koulukotiopetuksessa olevista lapsista ja nuorista. Mui-
den 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 kou-
lun sijasta myös toisen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön yl-
läpitämän 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 ilmoit-
taa erityistä tukea tarvitsevasta oppilaastaan oppilaan asuinkunnalle. Oppilaan 
asuinkunta päättää erityisen tuen antamisesta ja osoittaa oppilaan sellaiseen kou-
luun tai muuhun soveltuvaan paikkaan, jossa erityistä tukea annetaan.  
 
Näissäkin tapauksissa oppilaalla on oikeus kaikkeen perusopetuslain ja opetus-
suunnitelman perusteiden mukaiseen tukeen. Opetusta antava taho arvioi tuen 
tarpeen ja päättää tuesta edellä mainittujen normien mukaan. 

4.3 YLEINEN TUKI 

 
Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään koulupäivään. Parkanossa kouluaan käyvi-
en lasten ja nuorten hyvä koulupäivä muodostuu useista tekijöistä, kuten 

• laadukas perusopetus 
• kasvua ja kehitystä tukeva toimintakulttuuri (mm. yhteiset säännöt, 

työyhteisön hyvinvointi, ”meidän oppilaat”, kiusaamiseen puuttu-
minen)  

• yhteisöllisyyden kokemus (mm. yhteiset tapahtumat, kummitoimin-
ta, oppilaiden osallisuuden vahvistaminen)  

• pienet opetusryhmät, joissa oppilaiden yksilöllisten edellytysten ja 
tarpeiden huomioiminen on mahdollista 

• välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri 
• toimiva kodin ja koulun yhteistyö 
• emotionaalisesti ja fyysisesti turvallinen oppimisympäristö  

 
Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarjottua oppimisen ja sosio-emotionaalisen hyvin-
voinnin tukea, jossa tavoitteena on pureutua ongelmiin heti niiden syntyessä ja 
näin mahdollisesti ehkäistä oppimisen tai tunne-elämän suurempia vaikeuksia.  
Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohti-
en ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Opettajan tehtävänä on mm.: 

• Edesauttaa oppilaan oppimista huolehtimalla yhteistyöstä huoltaji-
en, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden 
kanssa 

• Ohjata ryhmää toimimaan niin, että sisäinen vuorovaikutus edistää 
oppimista 

• Ohjata oppilaita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liit-
tyvät vahvuutensa ja kehityshaasteensa 
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• Kiinnittää erityistä huomiota oppilaan oppimisen valmiuksiin ja 
mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnitte-
lusta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista 

• Vahvistaa oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja oppimaan 
oppimisen taitoja kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa. 

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

 
Parkanon kouluilla huoltajille ja oppilaalle tarjotaan mahdollisuutta kehityskeskuste-
luun (vanhempainvartti) vähintään kerran lukuvuodessa. Kehityskeskustelun pitää 
luokanopettaja/luokanvalvoja ja/tai erityisopettaja. 
 
Parkanossa oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan 
opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muunte-
lemalla. Opetuksen eriyttämisen keinoja on useita (ks. Eriyttämisen työkalupakki). 
Käytössä oleva palkkituntijärjestelmä mahdollistaa joustavien opetusryhmien muo-
dostamisen oppilaiden tarpeiden ja edellytysten mukaan ja edellyttää opettajien yh-
teistyötä. Yhdysluokkaopetuksessa eriyttämisen ja joustavien opetusryhmien jär-
jestelyjen merkitys korostuu. Joustavat opetusryhmä-ratkaisut mahdollistuvat myös 
pienryhmäopetuksen ja samanaikaisopetuksen tuella. Integraation toteuttamiseksi 
tarvitaan opettajien oman työn suunnittelua ja yhteistyötä sekä kaupungin taloudel-
lista panostusta yleiseen tukeen (koulunkäynninohjaajat, resurssiopettajat, tukiope-
tustuntikiintiön kasvattaminen).   
 
Yläkoulussa aloitetaan syyslukukaudella 2012 jaksoton työjärjestys, mikä tuo opis-
keluun pysyvyyttä, sitouttaa oppilaita pitkäjänteiseen opiskeluun ja mahdollistaa 
pitkäkestoisen tuen antamisen.  
 
Opettajien yhteistyön muotoja kehitetään tiimeissä. Tiimit voivat olla esimerkiksi 
oppiainekohtaisia tai luokka-astekohtaisia. Tiimien tarkoituksena on yhden-
mukaistaa opetusta sekä arviointia, löytää uusia ja tehokkaita keinoja tukea oppi-
laan oppimista sekä tukea opettajia työssään.  
 
Koulut käyttävät erityisesti tukiopetusta (ks. 5.1.1)mutta myös osa-aikaista erityis-
opetusta (ks. 5.1.2) tai avustajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän tai 
yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirty-
mistä. Tarvittaessa voidaan laatia myös oppilaskohtainen yleisen tuen oppimis-
suunnitelma, jossa tuen tarve ja toteutettavat toimenpiteet määritellään.   

 
Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös koulun ker-
ho-toiminnan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla. Suunnittelemalla ne osaksi op-
pilaan päivää voidaan lisätä myös turvallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.   

 
 

4.4 TEHOSTETTU TUKI 

 
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea 
tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annet-
tava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostet-
tua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.  
 
Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, vahvempaa, pitkäjänteisempää 
ja monia tukimuotoja käyttävää. Tehostetussa tuessa ovatkin käytössä kaikki pe-
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rusopetuksen tukimuodot mukaan lukien opiskelun erityisten painoalueiden määrit-
tely, lukuun ottamatta kuitenkaan oppimäärän yksilöllistämistä. Tehostetun tuen 
aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen mo-
niammatillisessa oppilashuoltoryhmässä tai muulla tavalla järjestettävässä mo-
niammatillisessa oppilashuoltotyössä. 

 
Parkanossa käytetään 1.8.2011 alkaen liitteenä olevia lomakkeita  
(pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys, oppimissuunnitelmat ja hojks).  
 

Prosessi 

 
1. Kun yleisen tuen keinot eivät riitä, luokanopettaja/aineenopettaja te-

kee oppilaalle pedagogisen arvion. Arvio käsitellään huoltajien kans-
sa. 

2. Luokanopettaja/aineenopettaja/luokanvalvoja keskustelee tehostetun 
tuen tarpeesta rehtorin kanssa. 

3. Pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisesti oppilashuoltoryh-
mässä. OHR tarkistaa, mitä on jo tehty, ja voidaanko tukea vielä lisätä 
yleisen tuen menetelmillä. 

4. Tehostetun tuen aloittamisesta ja järjestämisestä päättää moniamma-
tillinen oppilashuoltoryhmä. 

5. Opetuksesta vastaavat opettajat laativat yhdessä huoltajan ja oppi-
laan kanssa oppimissuunnitelman. Opiskelun erityisten painoalueiden 
määrittely on keskeinen tehostetun tuen muoto. 

6. Tehostetun tuen oppimissuunnitelman allekirjoittaa oppilas, huolta-
ja(t), luokanopettaja/aineenopettaja, erityisopettaja ja rehtori.  

7. Jos tehostetun tuen tarve loppuu, opettaja keskustelee oppilaan ja 
huoltajan kanssa ja laatii oppilaan tilanteesta pedagogisen arvion. 
Oppilaan tilanne arvioidaan OHR:ssä pedagogisen arvion pohjalta. 

 

Pedagoginen arvio 

 
Pedagoginen arvio laaditaan kirjallisena yhteistyössä kaikkien oleellisesti oppilaan 
oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien henkilöiden kanssa (oppilas, huoltajat, luo-
kanopettaja/luokanvalvoja/aineenopettaja oman aineensa osalta ja erityisopettaja). 
Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita (esim. lääkä-
ri, terapeutit, psykologi).  
 
Pedagogista arviota on opettajan/opettajien päivittäinen oppilaan havainnointi sekä 
havaintoja täydentävät opettajan pitämät kokeet ja testit. Pedagogisen arvion poh-
jana on oppilaan saama yleinen tuki ja arvio niiden vaikutuksista. Myös oppilaan 
oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet huomi-
oidaan. Samalla arvioidaan, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, 
oppilashuollollisilla tai muilla ratkaisuilla oppilasta voidaan tukea. Pedagogisessa 
arviossa huomioidaan oppilaan kokonaistilanne, esimerkiksi poissaolot.  
 
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen ta-
kaisin yleisen tuen piiriin käsitellään kirjalliseen pedagogiseen arvioon perustuen 
moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä tai muulla tavoin järjestetyssä mo-
niammatillisessa oppilashuoltotyössä siten kuin yksittäisen oppilaan asian käsitte-
lystä säädetään perusopetuslaissa. Tämän käsittelyn jälkeen oppilaalle annettava 
tehostettu tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan.    
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Oppimissuunnitelma 

ks. kohta 4.6.1 

4.5 ERITYINEN TUKI 

 
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen 
tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki jär-
jestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki 
muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista 
perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuo-
dot.  
 
Parkanossa erityinen tuki toteutuu yleisopetuksen yhteydessä, mikäli se on 
oppilaan ja vastaanottavan ryhmän edun mukaista, kaupungin omissa pien-
ryhmissä tai tarvittaessa kaupungin ulkopuolisissa erityistä tukea tarjoavissa 
oppilaitoksissa. Mikäli oppilaan erityinen tuki toteutuu pienryhmässä, tavoit-
teena on oppilaan integroituminen yleisopetukseen niissä oppiaineissa, jois-
sa se on mahdollista. 
 

Prosessi 

1. Opettaja keskustelee erityisen tuen tarpeesta oppilaan ja huoltajan kanssa 
ja kertoo asiasta rehtorille.  

2. Oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys luokanopettajan/ aineenopetta-
jan/erityisopettajan/huoltajien aloitteesta. 

3. Erityisopettaja, rehtori ja/tai oppilaanohjaaja kokoaa pedagogisen selvityk-
sen, johon oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat kirjaavat oman osuu-
tensa.    

4. Pedagogisen selvityksen tueksi voidaan hankkia muita lausuntoja (esim. 
lääkäri, koulupsykologi). Mikäli oppilaalla on kuntoutus-suunnitelma, myös 
sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. 

5. Erityisopettajan, rehtorin ja/tai oppilaanohjaajan kokoama pedagoginen 
6. selvitys käsitellään moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä yhteistyössä 

huoltajien kanssa. 
7. Erityiseen tukeen siirtymisestä tekee päätöksen pedagogisen selvityksen 

pohjalta sivistysjohtaja. 
8. Opetuksesta vastaavat opettajat sekä erityisopettaja laativat yhdessä huol-

tajan ja oppilaan kanssa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 
suunnitelman (HOJKS). 

9. Jos erityisen tuen tarve loppuu, opettaja keskustelee asiasta oppilaan ja 
huoltajan kanssa. Oppilaan tilanteesta kootaan pedagoginen selvitys edellä 
kerrotun mukaisesti. Sivistysjohtaja tekee päätöksen erityisen tuen lopetta-
misesta. Oppilas siirtyy päätöksen jälkeen tehostetun tuen piiriin. 

 

Pedagoginen selvitys 

 
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on 
kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta 
pedagoginen selvitys.  
 
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa ennen 3. ja 7. luokkaa sekä aina oppi-
laan tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi peda-
goginen selvitys (tarkistuslomake). Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisen tuen 
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jatkamisesta tehdään päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityis-
tä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan 
tehostettua tukea. 

 

4.6 YKSILÖLLISET SUUNNITELMAT  

 OPPIMISSUUNNITELMA 4.6.1

 
Oppimissuunnitelma on kirjallinen oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestämistä 
ohjaava pedagoginen asiakirja. Oppimissuunnitelma laaditaan tehostettua tukea 
tarvitsevalla oppilaalle, mutta tarvittaessa se voidaan laatia jo yleisen tuen vai-
heessa. 
 
Parkanossa ensimmäisellä luokalla voidaan hyödyntää jokaiselle esioppilaalle teh-
tyä lapsen esiopetuksen suunnitelmaa (LEOPS). Yleisen tuen oppimis-
suunnitelman laativat luokanopettaja/aineenopettaja sekä mahdollisesti erityisopet-
taja yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.  
 
Oppimissuunnitelman tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä sekä toimia 
opetuksen eriyttämistä helpottavana työvälineenä. Oppimissuunnitelma helpottaa 
oppilaan yksilöllisen edistymisen suunnittelua ja arviointia ja samalla opettajan työ-
tä. Sen laatimisessa otetaan huomioon oppilaan vahvuudet ja kehittämisalueet se-
kä aikaisempi oppimishistoria. Oppimissuunnitelman yhtenä tavoitteena on, että 
oppilaan, opettajan/ opettajien ja huoltajien yhteinen tietoisuus oppilaan koulun-
käyntiin liittyvistä asioista lisääntyy.  
 
Tehostetun tuen aikana oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma pedagogisen ar-
vion pohjalta. Opetussisältöjen painottaminen on keskeinen tehostetun tuen keino. 
Oppimissuunnitelman laatii ja pitää ajan tasalla oppilaan opetuksesta vastaavat 
opettajat (luokanopettaja/aineenopettaja/luokanvalvoja ja/tai erityisopettaja) yhdes-
sä huoltajien ja oppilaan kanssa. Oppimissuunnitelman laatija konsultoi tarvittaes-
sa muita oppilaan kanssa toimivia henkilöitä. Luokanopetta-
ja/aineenopettaja/luokanvalvoja ja/tai erityisopettaja huolehtii oppimissuunnitel-
maan liittyvästä tiedottamisesta ja yhteistyöstä huoltajien kanssa. 
  
Oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: 

• oppilaan oppimisvalmiudet ja oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät 
erityistarpeet 

• oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulun-
käyntiin liittyvät tavoitteet 

• yhteistyön toteuttaminen huoltajien kanssa, huoltajan antama tuki 
• opiskelun sisällölliset painoalueet eri oppiaineissa 
• pedagogiset ratkaisut (esim. joustavat ryhmittelyt, samanaikaisope-

tus, opetusmenetelmät, työskentelytavat, opetusstrategiat, opetus-
välineet, kommunikointitavat sekä erityiset apuvälineet ja oppima-
teriaalit) 

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liitty-
vät oppilashuollolliset ja muut ratkaisut 

• moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet 
• edistymisen seuranta ja arviointi, arviointitavat ja ajankohdat sekä 

oppilaan itsearviointi 
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet. 

 
Oppimissuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. 
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 HENKILÖKOHTAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA 4.6.2
SUUNNITELMA 

 
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatii oppilaan 
opetuksesta päävastuussa oleva opettaja (luokanopetta-
ja/aineenopettaja/luokanvalvoja). Oppilaan huoltajien lisäksi HOJKS:n laadinnassa 
mukana voi olla erityisopettaja tai muuta oppilashuollon henkilökuntaa tai oppilaan 
kuntouttajia. HOJKS:n laadinnassa mukana olleiden tahojen vastuualueet määräy-
tyvät opetusjärjestelyjen mukaan.  
 
HOJKS:ssa kuvataan oppilaalle suunnitellut yksilölliset pedagogiset ratkaisut. 
HOJKS tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. 

 

Päivitys 1.8.2012 (luku  5 ) 

5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT 

5.1 OPETUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ TUKI 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 
luku 5 

 TUKIOPETUS 5.1.1

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 py-
syvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia 
ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suo-
riutumisen kannalta on tarpeen. Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. 
 
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut 
tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää moni-
puolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lä-
hestyä opittavaa asiaa. (ks. Eriyttämisen työkalupakki) 
 
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta 
myös oppilaan huoltaja tai oppilas itse voi pyytää tukiopetusta. Tukiopetusta on py-
rittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Luokan-
opettaja/ aineenopettaja tiedottaa tukiopetustarpeesta oppilaan huoltajille. Huoltajil-
le annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja 
koulunkäynnille. 
 
Tukiopetus voi olla tilapäistä tai pidempiaikaista. Tukiopetuksen tavoitteena on op-
pilaan oppimisen tukeminen, vaikeuksien ennaltaehkäiseminen, itsetunnon säilyt-
täminen sekä motivaation ylläpitäminen/parantaminen oppimisprosessissa. Jo en-
nen kuin oppilaan koulumenestys arvioidaan heikoksi, hänelle tarjotaan mahdolli-
suus osallistua tukiopetukseen. Tukiopetuksen järjestämiseen varataan riittävästi 
resursseja koulun tuntikehystä suunniteltaessa. Resurssien tehokas käyttö edellyt-
tää opettajien yhteistyötä. Tukiopetusta voi antaa myös joku muu, kuin oppilaan 
oma opettaja. 
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Pääsääntöisesti tukiopetus järjestetään varsinaisen työjärjestyksen ulkopuolella. 
Tarvittaessa tukiopetus voidaan järjestää myös muun koulutyön ohella, jolloin oppi-
las on poissa varsinaiselta työjärjestystunnilta.  
 

Tukiopetus yleisen tuen aikana 

 
Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mah-
dollista tuen tarpeen ilmenemistä. Tuen tarve voi johtua poissaoloista tai tilapäisis-
tä 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 op-
pilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen. Tukiopetuksella voi-
daan 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 esi-
merkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin. 

 OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS 5.1.2

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus 
saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisella erityis-
opetuksella 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 vaikeuk-
sia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, so-
siaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoittee-
na on oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksien tunnistaminen, avun tarpeen arviointi ja 
oppimisen perustaitojen vahvistaminen sekä koulunkäynnin tukeminen mahdolli-
simman varhain. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että osa-aikaista erityisope-
tusta varten on tarvittavaa ja riittävää erityispedagogista osaamista. 
 
Oppilaan tuen tarve selvitetään yksilöllisesti ja se määrää toimintatavat tuen järjes-
tämisessä. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa käytetään oikeantasoisia ja haasta-
via harjoituksia ja tehtäviä mahdollisimman tehokkaan oppimisen aikaansaamisek-
si. Oppilaan itsetuntemusta, itsetuntoa ja vastuunottamista tuetaan ja lisätään op-
pimisen iloa. Tavoitteena on suoriutuminen yleisopetuksen tavoitteista mahdolli-
simman hyvin. Erityistä huomiota kiinnitetään koulunkäynnin perusvalmiuksien, 
esimerkiksi lukutaidon vahvistamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
 
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin pienryhmässä, yksilö-
opetuksena tai samanaikaisopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja 
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sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityis-
opetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Osa-
aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. 
 
Erityisopettaja tiedottaa osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista oppilaille 
ja huoltajille. Osa-aikainen erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärrykses-
sä 
oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajien tuki ja sitoutuminen kasvatukseen sekä 
oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen on keskeistä. Osa-aikaisen erityisopetuk-
sen järjestämisen suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppi-
lashuollon palveluista vastaavien 
kanssa.  
 
7-9-luokilla osa-aikaista erityisopetusta saavat lisäksi eräissä tapauksissa erityistä 
tukea saavat oppilaat ja opetuksesta vapautetut oppilaat. Keskeinen tavoite on jat-
ko-opinto-kelpoisuuden turvaaminen ja sopivan opiskelupaikan löytäminen. Oppi-
laan olennaisten tietojen siirrosta jatko-opiskelupaikkaan huolehditaan 
 
Parkanossa osa-aikaista erityisopetusta antavat erityisopettajat. Kiertävä erityis-
opettaja käy Keskustan koulun lisäksi Pohjois-Parkanon koululla. Perusopetuksen 
7-9 vuosiluokkien yhteydessä toimii oma erityisopettaja.  

 

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 Parkanossa yleisen tuen aikana 

 
• oppilaslähtöistä ja yksilöllistä 
• yksittäisiä käyntikertoja tai säännöllistä 
• pienryhmäopetusta, yksilöopetusta tai samanaikaisopetusta 
• perustaitoja ja koulunkäyntiä tukevaa 
• tukea lukivaikeuteen ja puheopetusta alakoulussa 
• tukea sopeutumis-, motivaatio- ja tarkkaavuusongelmissa 
• testauksia arvioinnin tueksi 
• konsultointia 
• erityisopettaja osallistuu kodin ja koulun yhteistyöhön ja oppi-

lashuoltoon 
• erityisopettaja osallistuu lausuntojen tekemiseen ja oppimissuunni-

telman täydentämiseen sekä tiedonsiirtoon koulunkäynnin nivel-
vaiheissa 

• Parkanossa osa-aikaisien erityisopettajien resurssi on keskitetty 
alakoulun puolella äidinkieleen (painotus alkuopetuksessa) sekä 
matematiikkaan, yläkoulun puolella matematiikkaan, vieraisiin kie-
liin ja sopeutumis-, motivaatio- ja tarkkaavuusongelmiin. Alakoulun 
puolella lisäresurssia tarvitaan eniten 3.-6. luokkalaisten äidinkielen 
ja ala- sekä yläkoulun puolella matematiikan ja englannin opetuk-
seen sekä sopeutumis-, motivaatio- ja tarkkaavuusongelmien huo-
miointiin.  
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Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana 

 
Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona vah-
vistuu. 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 al-
kaessa 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 riippu-
matta 
siitä, opiskeleeko hän yleisopetuksen ryhmässä tai pienryhmässä. Oppilaan aiem-
min saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-
aikaiseen erityisopetukseen arvioidaan osana pedagogista selvitystä. Oppilaan tar-
vitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan 
HOJKS:iin. 

 

 ERITYISOPETUS 5.1.3

 
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, pe-
rusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus on erityisen tuen keskei-
nen 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 mukai-
sesti. HOJKS on erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava 
pedagoginen asiakirja. Siinä ratkaistaan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät 
seikat ja opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja ope-
tusmenetelmiin liittyvät tekijät siten kuin HOJKSin laatimisen yhteydessä luvussa 
4.6.2on ohjeistettu. 
 
Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomi-
oon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienryhmissä tai 
muussa soveltuvassa paikassa. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja 
niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen mukaan kuin erityistä tukea kos-
kevassa päätöksessä määrätään. Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa 
huomioon, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut ta-
voitteet. Opetusryhmien muodostamisesta säädetään tarkemmin perusopetusase-
tuksessa. 
 
Erityisopetuksesta päätetään erityistä tukea koskevan päätöksen yhteydessä (ks. 
luku 4.5 kohta. 7).  

 
Parkanossa sivistysjohtaja tekee erityisen tuen päätöksen pedagogisen selvityksen 
pohjalta. Mikäli oppilas tarvitsee erityisopetusta vain muutaman oppiaineen osalta, 
tulee hänellä olla, paikkakunnan resurssit huomioon ottaen, mahdollisuus opiskella 
näitä aineita pienryhmässä. Jos oppilas tarvitsee erityisopetusta kokonaisvaltaises-
ti sekä opinnoissaan että kasvunsa ja kehityksensä tukemiseen, hän siirtyy opiske-
lemaan pienryhmään. 
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Parkanossa pienryhmät ovat Keskustan koululla sekä Yhteiskoululla. Pienryhmiin 
sijoitutaan erityisen tuen päätöksellä. Tarvittaessa pienryhmien erityisopetuksen 
resurssia käytetään yleisopetuksessa, mikäli pienryhmien oppilaita integroidaan 
yleisopetuksen ryhmiin tai erityisopettajia vapautuu pienryhmäopetuksesta. 

 
Oppilaan opettaja/opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan tarpeiden mukaan mo-
niammatillisten toimijoiden kanssa. HOJKS laaditaan pääsääntöisesti yhdessä op-
pilaan, huoltajan ja opettajan kanssa. Erityisopetukseen liittyvät lomakkeet arkistoi-
daan kouluilla arkistonmuodostamissuunnitelman mukaan. 

 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN YKSILLÖLLISTÄMINEN JA 5.1.4
OPETUKSESTA VAPAUTTAMINEN SEKÄ VUOSILUOKAN 
KERTAAMINEN 

 
Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua eri-
laajuisiin oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua ylei-
sen ja tehostetun tuen avulla siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on 
mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Esimerkiksi eriyttämisen avulla oppi-
laan opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin. 
 
Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tues-
ta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimää-
rä voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai 
esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä oppi-
määrän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla sopi-
villa tavoilla. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää yksilöllistettyjen oppimäärien 
mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin. 
 
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetetta-
van 
tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden 
tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä 
määrätään erityisen tuen päätöksessä. Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman eri-
tyisen tuen päätöstä. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, 
joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Jos pedagogisessa selvityk-
sessä todetaan, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppi-
aineessa yleisen oppimäärän 
mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään. Kunkin 
oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta ylei-
sen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos yksi-
löllistettävien 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, keskei-
set sisällöt, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaan HOJKSis-
sa. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, 
opettajat yhdessä laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt. Yksilöllistetyn oppimää-
rän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja 
sisällöistä, usein myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla. Oppi-
laan opiskelua voidaan tukea lisäksi sopivilla opiskelumateriaaleilla, -välineillä ja -
menetelmillä sekä pedagogisilla järjestelyillä. 

 
Parkanossa oppimäärän yksilöllistämisestä päätetään oppilashuoltoryhmän käsitte-
lemän pedagogisen selvityksen pohjalta erityisen tuen päätöksessä, jonka tekee 
sivistysjohtaja. Oppiaineen tavoitteet, sisällöt ja opetuksessa käytettävät menetel-
mät sekä materiaalit kuvataan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koske-
vassa suunnitelmassa (HOJKS).  
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Hallintopäätöksen oppimäärän opetuksesta vapauttamisesta tekee sivistysjohtaja. 
 
Oppilas voi kerrata vuosiluokan, jos oppilaan suoritus vuosiluokan yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa tai aineryhmässä on hylätty tai jos yleinen koulume-
nestys sitä vaatii. Päätöksen luokan kertaamisesta tekevät opettaja(t) ja rehtori. 
Myös huoltaja voi esittää luokan kertaamista. 
 

 PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS 5.1.5

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden 
vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivel-
vollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Esi-
opetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa 
erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan 
valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisim-
man hyvin. 
 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä 
ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henki-
sesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sai-
raus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivel-
vollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapsel-
le tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. Lapsella on oppivelvollisuuden 
alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvolli-
suuden 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 ohjau-
tuminen 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 oppi-
velvollisuutta edeltävään esiopetukseen.  
Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edis-
tymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella. Pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti seuraavilla 
tavoilla: 

 
• Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä 

vuonna, 
• kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuu-

den suorittamiseen 
• kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuk-

sen. 
• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiope-

tuksen sinä 
• vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa 

yhden 
• vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen. 
• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiope-

tuksen 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 myö-

hemmästä 
• aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös. 
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Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle, 
laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiope-
tuksen alkaessa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus 
voidaan tarvittaessa järjestää siten, ettei yhteisenä aineena opeteta toista kotimais-
ta kieltä eikä vierasta kieltä, oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi 
ja jakaa osa-alueisiin siten kuin paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään. 
 
Jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös 
pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen oppivel-
vollisuuden piiriin. 

 
Parkanossa päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti en-
nen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä 
tuesta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lap-
selle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
(HOJKS) yhdessä huoltajan, Pikkulapsitiimin sekä tarvittavien muiden tahojen 
kanssa. Kirjaamisesta vastaa lapsen esiopettaja. Mikäli lapsi ei ole osallistunut esi-
opetukseen, HOJKS:n laatii luokanopettaja yhteistyössä huoltajien kanssa.  

 TOIMINTA-ALUEITTAIN OPISKELU 5.1.6

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon 
sijasta toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan op-
pilaan 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, päi-
vittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. 
Opetuksen järjestäminen perustuu kokonaisvaltaisten tavoitteiden määrittelyyn, 
oppilasryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen edistämiseen sekä toimivan ja mo-
tivoivan oppimisympäristön kehittämiseen. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana 
ovat oppilaan vahvuudet ja tavoitteena oppilaan koko potentiaalin käyttöön saami-
nen. Koulupäivän eri toimintoja hyödynnetään oppimisessa. 
Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan kunkin toiminta-alueen tavoitteet ja kes-
keiset sisällöt sekä edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan henkilökohtaisessa 
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Tavoitteet asetetaan yksilölli-
sesti 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 ope-
tukseen liittyy aina myös kuntouttavia ja hoitavia elementtejä. 
 
Opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää oppilaan opettajien, muun henki-
löstön ja eri asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Toiminta-alueittain järjestetyssä 
opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi annetaan aina sanalli-
sena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältö-
jä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.  
 
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotus-
ta, edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdolli-
suuksia monipuolisesti harjoitella taitoja arjen eri tilanteissa. Motoristen taitojen 
opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapai-
non, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-
alueita. 
 
Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on kontaktin muodostuminen oppi-
laan kanssa ja sen pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottami-
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sen 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 kom-
munikoida. Oppilaalla tulee olla käytettävissään vaihtoehtoisia kommunikaatiokei-
noja. Kielen ja kommunikaation opetus sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, kä-
site- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnis-
tamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. Kommunikaatiotaitoja har-
joitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana. 
 
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehit-
tyminen. Opetuksen tulee sisältää sosiaalisissa ympäristöissä toimimista sekä vuo-
rovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemus-
ta 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 ym-
päröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muis-
tamiseen ja ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen 
tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelman-
ratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen oppimista edistäviä osa-
alueita. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen op-
pimiseen. 
 
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistu-
mista elinympäristön toimintaan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. 
Opetuksen tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asu-
mista 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 harjoitte-
lulle. Ne puolestaan vahvistavat päivittäisten taitojen hallintaa. 
 
Opetuksen yleisenä tavoitteena on mahdollistaa oppilaan kuuluminen luokka- ja 
kouluyhteisöön sekä koulun arkipäivän toimista selviäminen mahdollisimman oma-
toimisesti. Toiminta-alueisiin liittyvät tarkemmat tavoitteet, sisällöt ja menetelmät 
osa-alueittain kuvataan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa 
suunnitelmassa. 

 

5.2 OHJAUKSELLINEN JA MUU TUKI 

 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 5.2.1

 
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suo-
rittaa oppivelvollisuutensa. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan 
kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteistyössä otetaan huo-
mioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kielellinen ja kulttuuri-
nen tausta. Erityistä huomiota kiinnitetään koulun ja kodin yhteistyöhön nivel-
vaiheissa siirryttäessä esiopetuksesta alkuopetukseen, alkuopetuksesta 3. luokalle 
ja 6. luokalta yläkouluun 7. luokalle.  
 

Yhteistyö Parkanossa 
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Perusopetuksen johtokunnat – koulut 

 
• Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään ker-

ran vuodessa. Johtokunnan kutsuu koolle rehtori. 
•  
• Vanhempainyhdistys/toimikunta – opetuksen järjestäjä 
• Vanhempainyhdistyksen/toimikunnan valitsemat edustajat tapaavat 

sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan tarvittaessa, kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa. Tapaamisen kutsuu koolle sivistysjoh-
taja. Tapaaminen voidaan järjestää koululla tai sopivaksi katsotus-
sa paikassa.  

Vanhempainyhdistys/toimikunta – koulut 

• Vanhempainyhdistys/toimikunta on koululle tärkeä lasten vanhem-
pia edustava järjestäytynyt kasvatus- ja yhteistyökumppani.  

• Vanhempainyhdistyksen/toimikunnan toiminta voi olla koulutyön 
taustatukena olemista, varainhankintaa, erilaisten tilaisuuksien jär-
jestämistä jne.  

• Tärkeiksi katsomissaan asioissa Vanhempainyhdistys/toimikunta 
ottaa kantaa koulua koskeviin asioihin, on tarvittaessa vanhempien 
tukena ja äänitorvena. 

• Vanhempainyhdistys/toimikunta keskustelee ja ottaa kantaa yleisel-
lä tasolla koko koulun opetuksen tasoon ja laatuun. 

 

Koulut - koti 

• Keskustan koulun mini-info jaetaan syyslukukauden alussa kotei-
hin sekä laitetaan nettisivuille. 

• Pohjois-Parkanon koulussa koulutiedote jaetaan kuukausittain. 
• Yhteiskoulun tiedote jaetaan koteihin syksyllä. 
• Kaikille tulevien ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajille järjeste-

tään kevätlukukauden lopussa vanhempainilta, jossa kerrotaan 
koulujen käytänteistä, esitellään henkilökuntaa sekä mm. kouluter-
veydenhuoltoa, oppilashuoltoa sekä muita koulun arkeen liittyviä 
sidosryhmiä. Vanhempainillassa pyritään kartoittamaan vanhempi-
en toiveita ja odotuksia kodin ja koulun yhteistyölle. 

• Koulujen vanhempaintoiminta on keskeisessä roolissa vanhempien 
yleisen mielipiteen välittäjänä, yhteistyötoiminnan arvioijana ja ke-
hittäjänä.  

Luokka - koti 

• Luokanopettaja/luokanvalvoja vastaa tiedottamisesta koko luokan 
asioissa. 

• Tiedottamisen käytännöt (esim. reissuvihko, sähköiset viestimet) 
sovitaan ensimmäisessä vanhempainillassa syyslukukauden alus-
sa, samoin luokan muut yhteistyökäytännöt.  

• Vanhempainillat, joita luokanopettaja/luokanvalvoja järjestää, ovat 
vanhempia osallistavia ja niissä vanhemmat pääsevät keskustele-
maan paljon ja osallistumaan niin, että yhteisöllisyyden tunne voi 
toteutua. 
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Opettaja - yksittäinen oppilas/perhe  

• Luokanopettaja/luokanvalvoja/aineenopettaja huolehtii ja vastaa 
tiedottamisesta yksittäisen oppilaan asioissa, konkreettisesti yh-
teydenoton voi tehdä em. henkilöiden lisäksi esim. erityisopettaja 
tai pienryhmän avustaja. 

• Huoltajien tulee olla omatoimisia ja aktiivisia oppilaan asioissa kou-
lun suuntaan.  

• Huoltajille tarjotaan vähintään kerran lukuvuodessa mahdollisuus 
kehityskeskusteluun (vanhempainvartti), jossa käsitellään oppilaan 
oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. 

• Oppilas on pääsääntöisesti mukana vanhempainvarteissa. 
• Luokanopettaja/luokanvalvoja/aineenopettaja kirjaa poissaolot ja 

ilmoittaa tarvittaessa poissaoloista kotiin. Kouluilla pyritään ns. 
nollatoleranssiin eli mikäli opettaja ei saa ilmoitusta poissaolosta, 
tiedustellaan sen syytä koululta päin. 

Yhteistyö ongelmatilanteissa  

• Luokanopettajan/luokanvalvojan/aineenopettajan sekä huoltajien 
kanssa keskustelua  

• Käsiteltävistä asioista riippuen myös  rehtorin/vararehtorin/ tervey-
denhoitajan/erityisopettajan/koulukuraattorin kanssa  

• Mikäli ongelmatilanne ei poistu, asian ottaa käsittelyyn moniamma-
tillinen oppilashuoltoryhmä 

 

Oppilaan ohjaaminen oppilashuoltoon  

• luokanopettajan/aineenopettajan vastuulla.  
• Tavoitteena on ottaa huoli puheeksi mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa ensin kodin ja tarvittaessa oppilashuollon moniammatil-
lisen ryhmän kanssa.  

• Oppilaan asian viemisestä oppilashuoltoon sovitaan kodin kanssa.  
• Myös huoltajat voivat halutessaan pyytää oppilaan asioiden käsitte-

lyä oppilashuoltoryhmässä ottamalla yhteyttä  
opettajaan/terveydenhoitajaan.  

 

 OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 5.2.2

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 jäl-
keen. 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 työs-
tä. Ohjauksen tehtävänä on osaltaan estää oppilaiden syrjäytymistä ja edistää ta-
sa-arvoa.  
 
Oppilaanohjauksen tehtävä sekä yleiset tavoitteet ja tavoitteet vuosiluokilla 1 – 2, 3 
– 6 ja 7 – 9 täsmennetään luvussa 10.19. 
 
Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, esiopetuk-
sen tuottamat valmiudet huomioonottava ja toisen asteen opintoihin ohjaava jat-
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kumo. Ohjauksesta huolehtivat opettajat ja oppilaanohjaaja sekä muu henkilöstö, 
jotka toimivat yhteistyössä oppilaan koko perusopetuksen ajan ja eri nivelvaiheis-
sa. Ohjauksellisina menetelminä ovat luokkamuotoinen ohjaus, henkilökohtainen 
ohjaus, pienryhmäohjaus ja työelämään tutustuminen. Ohjausta pyritään antamaan 
myös arviointikeskustelujen ja vanhempainvarttien yhteydessä. 
 
Työelämään tutustumisen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteis-
kunnan eri osa-alueiden edustajien vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilai-
set yhteistyöprojektit, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työ-
elämään 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 työta-
voista, valinnanmahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle, 
opinnoille ja tulevaisuudelle. On tärkeää, että huoltajalla on tarvittaessa mahdolli-
suus keskustella koulun edustajien kanssa oppilaan opiskeluun ja valintoihin liitty-
vistä kysymyksistä. 
 

Ohjaus osana yleistä tukea 

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiainei-
den 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. 
 
Ohjaukseen kuuluu oppimisstrategioiden opettaminen (mm. lukemisen tekniikat, 
käsitekartat, säännöllisen opiskelun merkitys, vieraan kielen opiskelun tekniikat) ja 
oppimaan oppimiseen ohjaaminen.  
 

Ohjaus tehostetun tuen aikana 

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

Ohjaus erityisen tuen aikana 

 
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun 
tuen aikana annetun ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet yksilöl-
liseen ja ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen jatkossa. Erityisen tuen päätöksen jäl-
keen oppilaalle laadittavaan HOJKSiin kirjataan myös ohjaukseen liittyvät tavoitteet 
ja toimenpiteet. Ohjauksen avulla jatketaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen 
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sekä itseluottamuksen, opiskelumotivaation ja työelämätuntemuksen vahvistamis-
ta.  
 
Päättövaiheen ohjauksessa on tärkeä tuoda esille oppilaalle soveltuvia jatko-
opintomahdollisuuksia ja selvittää oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen. Ohjauk-
sellista 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 AVUSTAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 5.2.3

Koulunkäyntiavustajat toimivat Parkanossa pääsääntöisesti koko oppilasryhmää 
tukien. Oppilaan tarvitsemasta tukiresurssista yleisen ja tehostetun tuen aikana 
päättää koulun rehtori. 

 
Oppilashuoltotyössä, pedagogisen arvion yhteydessä, arvioidaan oppilaan tuen 
tarvetta määrällisesti, ajallisesti ja oppi-aine- ja tilannekohtaisesti. Avustajatarpeen 
voi nostaa esille oppilaan opettaja tai huoltaja tai se mainitaan oppilaan lausunnos-
sa. Resurssin hyödyntäminen kuvataan oppilaan oppimissuunnitelmassa.  
 
Koulunkäyntiavustajaresurssin kuntakohtaisesta jaosta päättää sivistysjohtaja. Eri-
tyisen tuen päätökseen kirjataan oppilaan tukiresurssi, jonka hyödyntäminen suun-
nitellaan tarkemmin HOJKSin laadinnan yhteydessä.  

 

 PERUSOPETUSTA TUKEVA MUU TOIMINTA 5.2.4

Parkanossa kerhotoimintaa järjestetään sekä koulujen saaman tuntikehyksen että 
mahdollisten valtionavustusten avulla. Kerhotoiminnan tavoitteena, valtakunnallis-
ten tavoitteiden lisäksi, on antaa parkanolaisille nuorille mahdollisuuksia yhdessä-
oloon ja harrastuksiin. Kerhoissa lapset voivat muodostaa positiivisia suhteita mui-
hin ikätovereihin sekä aikuisiin. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ainakin 
yksi maksuton harrastus tutussa ja turvallisessa paikassa.  

 
 

5.3  JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOIMINTA 

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perus-
opetuksen 7-9 vuosi-luokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen 
toimintaa. 
Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen 
keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Joustavan perusopetuksen toiminnalla 
tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettä-
vää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään pienryhmämuotoi-
sesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yh-
teistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. 
Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7.-9. -luokkien oppilaille, 
joilla on alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille, joita näyttäisi 
uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Poikkeuksellisesti toi-
mintaan voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee 
noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunni-
telmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena. 
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Oppilas valitaan toimintaan oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen 
perusteella. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintame-
nettelystä. Otettaessa oppilaita toimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia 
valintaperusteita. 
Joustavan perusopetuksen toiminnan, josta käytetään jäljempänä ilmaisua jousta-
va perusopetus, tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumo-
tivaatiota ja elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi ta-
voitteena on tukea oppilasta toisen asteen koulutukseen siirtymisessä sekä antaa 
valmiudet selviytyä opiskelussa. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla 
vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien 
yhteistä kasvatustyötä. 
Toiminta toteutetaan perusopetusta koskevien yleisten säädösten ja perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Koulun 
toimintakulttuuria, toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään vastaamaan 
joustavaan perusopetukseen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityisesti 
huomiota tulee kiinnittää oppilaan hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaan yhteistyö-
hön, oppilashuoltoon ja ohjaukseen. Opetus järjestetään koulussa lähiopetuksena 
ja osaksi työpaikoilla sekä muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna.  
Oppilasta varten asetetut tavoitteet, oppimisympäristöt sekä tukitoimet suunnitel-
laan ja toteutetaan siten, että ne vastaavat perusopetuksen tavoitteita. Joustavas-
sa perusopetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumene-
telmiä. 
Toiminnassa korostuvat moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioi-
den välinen yhteistyö, johon voivat osallistua mm. ammatilliset oppilaitokset ja luki-
ot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat. Toiminnan suunnittelua 
ja organisointia varten voidaan muodostaa ohjausryhmä. 
Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös. Päätös valmistellaan moniammatillisesti 
oppilashuoltotyössä. Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuun-
nitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunni-
telmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestäminen koulussa ja 
muissa oppimisympäristöissä, moniammatillinen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neu-
vontapalvelut sekä toiminnan seuranta. Joustavan perusopetuksen oppilas voi 
saada tarvitsemaansa yleistä tai tehostettua tukea. Mikäli oppilaalle on tehty pää-
tös erityisen tuen antamisesta, joustavan perusopetuksen toteuttaminen kuvataan 
vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunni-
telmassa. Jos joustavan perusopetuksen toiminta päättyy yksittäisen oppilaankoh-
dalla ennen perusopetuksen päättymistä, tehdään siitä hallintopäätös. 
Joustava perusopetus toteutetaan pienryhmämuotoisesti, mikä edellyttää yleensä 
oman opetusryhmän muodostamista. Opetusta voidaan antaa myös osittain tai ko-
konaan muun ryhmän yhteydessä.  
Muissa oppimisympäristöissä, kuten työpaikoilla, tapahtuva oppiminen on oleelli-
nen osa joustavaa perusopetusta. Se suunnitellaan vastaamaan opetussuunnitel-
man tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelun tulee sisältää riittävästi opettajan antamaa 
vuorovaikutteista opetusta myös muissa oppimisympäristöissä toteutettavien ope-
tusjaksojen aikana. Oppilaalle annetaan näille jaksoille opetussuunnitelman tavoit-
teiden mukaisia oppimistehtäviä. Suoriutuminen ja oppimistehtävät arvioidaan 
osana oppilaan arviointia. 
Koulun tulee sopia kirjallisesti opettajien ja työpaikalla tai muualla koulun ulkopuo-
lella opiskelua ohjaavien henkilöiden työnjaosta ja vastuista. Muissa oppimisympä-
ristöissä toteutettavat opetusjaksot suunnitellaan yhteisymmärryksessä oppilaan ja 
hänen huoltajansa kanssa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta 
sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea myös näiden jaksojen aikana. Opetuksen 
järjestäjä vastaa siitä, että kaikissa oppimisympäristöissä on huolehdittu työturvalli-
suudesta ja varauduttu mahdollisten tapaturmien varalta. Opetuksen järjestäjän tu-
lee perehdyttää joustavan perusopetuksen tehtävissä toimivat henkilöt, koulun ul-
kopuoliset toimijat mukaan lukien, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin säädök-
siin. 
Opetuksen järjestäminen moniammatillisesti edellyttää, että opettajan lisäksi toi-
mintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa teh-
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tävään yhteistyöhön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen 
järjestäjän nimeämä henkilö tai henkilöitä. 

 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMÄ JOPO 5.3.1

 
Parkanossa joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO-ryhmä) aloittaa toimin-
tansa syksyllä 2012 Parkanon Yhteiskoululla. Ryhmä on tarkoitettu 7.-9. 
luokkien oppilaille. JOPOa tarjotaan oppilaille, joilla on tai joilla on ollut pal-
jon poissaoloja tai jotka ovat vaarassa jäädä vaille peruskoulun päättötodis-
tusta.  

 
JOPO-ryhmän oppilasvalinta etenee hakumenettelyn kautta. Hakijat huoltaji-
neen haastatellaan hakuajan päätyttyä saman lukuvuoden keväällä. Valinta-
kriteereinä ovat mm. oppilaan oma motivaatio, hänen sitoutumisensa JOPO-
opetuksen työmuotoihin ja tavoitteisiin sekä kodin tuki koulunkäynnille. Va-
linnan tekee JOPO-tiimi, jonka jäseninä Parkanossa ovat JOPO-luokan opet-
taja, koulukuraattori, laaja-alainen erityisopettaja, nuorisotyöntekijä ja/tai so-
siaaliohjaaja sekä Parkanon Yhteiskoulun rehtori. 

 
Joustava perusopetus suunnitellaan oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mu-
kaan. Joustavassa perusopetuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti elä-
mänhallintataitojen kehittymiseen, koulutyön säännöllisyyteen ja itsenäisten 
työmuotojen käyttöön. Kodin ja koulun yhteistyöhön panostetaan erityisesti. 
Kaikille joustavan perusopetuksen oppilaille tehdään oppimissuunnitelma 
(tai tarvittaessa HOJKS) yhteistyössä huoltajien kanssa.  

 
Joustavassa perusopetuksessa panostetaan koulunkäynnin säännöllisyy-
teen sekä opiskelijoiden koulumotivaation parantamiseen. Tavoitteena on, et-
tä kaikki joustavan perusopetuksen oppilaat suorittavat perusopetuksen lop-
puun, heillä on jatko-opintosuunnitelma ja he saavat päättötodistuksen. 
JOPO-opetuksen tavoitteena on myös oppilaan tukiverkostojen rakentami-
nen, mistä johtuen oppilashuoltoa ja oppilaanohjausta tehostetaan tarpeen 
mukaan, ja tavoitteeseen pyrittäessä hyödynnetään myös koulun ulkopuoli-
sia verkostoja. Oppilaan vapaa-ajan toimintaa tuetaan yhteistyöllä kunnan 
nuoriso- ja vapaa-aikatoimen sekä eri järjestöjen kanssa.  

 
Opetuksessa noudatetaan pääosin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Yk-
sittäisiä oppiaineita voi tarvittaessa opiskella yksilöllistetyn opetussuunni-
telman mukaan.  Oppilaan arviointi tehdään oppimissuunnitelman mukaises-
ti. Koulutyössä käytetään tarvittaessa tavanomaisesta poikkeavia, joustavia 
ja yksilöllisiä opetusjärjestelyjä. Opetuksen monipuolistamiseksi käytetään 
vaihtelevia työtapoja, kuten havainnollistamista tai kokemuksellista ja elä-
myksellistä oppimista, jota toteutetaan sekä teemapäivinä että työpaikkaop-
pimis- ja lähiopetusjaksoilla.  

 
Työpaikkaoppimisjaksoja on lukuvuodessa 4, jotka kestävät 2-4 viikkoa. 
Opiskelu on urakkaluonteista – opiskellaan oppiaineita opintokokonaisuuk-
sina. Työpaikkaoppimisjaksoista päätetään tarkemmin lukuvuosisuunnitel-
massa sekä oppilaiden omissa oppimissuunnitelmissa. Työpaikkaoppimis-
jaksoilla työpaikkaohjaaja (=työpaikan edustaja) arvioi oppilaan suoritukset 
yhdessä opettajan ja oppilaan kanssa. Palautetta hyödynnetään oppilaan ar-
vioinnissa. Oppilasta harjaannutetaan arvioimaan omaa toimintaansa työpai-
kalla. Työpaikkaoppimisjaksojen todistukset voidaan liittää oppilaan päättö-
todistuksen liitteiksi. 
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5.4  OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 

 5.4.1 OPPILASHUOLTO 5.4.1

 
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysi-
sen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä nii-
den edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestä-
jän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon 
palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä las-
tensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. 
 
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuolto-
palveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan 
ja huoltajan kanssa. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Op-
pilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä 
kasvua ja kehitystä. 
 
Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvin-
vointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa. 
Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön 
hyvinvoinnin kehittämisessä. Oppilashuollolla edistetään myönteistä vuorovaikutus-
ta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä sekä puututaan tarvittaessa ongelmiin. Ta-
voitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielen-
terveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 
 
Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäis-
ten 
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 poistami-
seen mahdollisimman varhain. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan mielen-
terveyden turvaamiseen. Ehkäisevä lastensuojelu ja terveyden edistämiseen kuu-
luvat vuosittaiset terveystarkastukset ja tarpeenmukainen terveysneuvonta vahvis-
tavat ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tuen järjestä-
mistä. Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten suunnittelussa ja toteut-
tamisessa tarvitaan oppilashuollon moniammatillista yhteistyötä. Oppilashuollon 
tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaes-
sa tukea oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä 
huoltajan kanssa. 
 
Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan menettelytavoista ehkäisevän lastensuojelu-
työn 
ja kouluterveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä ja 
toimintaohjeissa tulee ottaa huomioon oppilaan kasvun ja kehityksen mahdollinen 
vaarantuminen kasvuympäristössä olevien riskitekijöiden johdosta sekä lastensuo-
jelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. 
 
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppi-
laaseen 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. 
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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 jär-
jestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista (ks. 5.4.8). 

 
Yhteistyön järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten kuten 
poliisin ja pelastustoimen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yh-
teistyö 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 op-
pilashuollon yhteistyöhön voi osallistua eri toimijoita salassapidon estämättä toisin 
kuin yksittäistä oppilasta koskevassa asiassa, jonka käsittely kuvataan 5.4.6 
Parkanossa laaditaan 2012-13 oppilashuollon käsikirja. Oppilashuolto toimii Par-
kanossa jatkossa saman ohjeen mukaisesti. Oppilashuollon käsikirja laaditaan 
osana EETU –hanketta.   
 

 KOULUAVUSTAJAT 5.4.2

Alkuopetus- ja erityisluokissa useamman aikuisen läsnäolo auttaa lapsia oppimi-
sessa ja kasvamisessa sekä luo turvallisuutta. Oppilaan yksilöllisyys pystytään pa-
remmin ottamaan huomioon, mikä taas vähentää ongelmia myöhemmässä koulun-
käynnissä. Niissä kyläkoulujen alkuopetusluokissa, joissa toimii myös esiopetus-
ryhmä, kouluavustaja on välttämätön. (Parkanon kaupungin alkuopetussuunnitel-
ma) 
Kouluavustajien saanti vähentää kuormitusta erityisopetukseen. Kouluavustajan 
tuella voidaan lievistä oppimisvaikeuksista tai käyttäytymishäiriöistä kärsivä oppilas 
integroida muuhun perusopetusryhmään muun opetuksen siitä kärsimättä. Koulu-
avustajia tulee olla käytettävissä riittävästi. 

 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJATOIMINTA 5.4.3

Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen-
sa edellyttämät koulunkäyntiavustajapalvelut. Työn tarkoituksena on tukea eri-
ikäisten ja kulttuuritaustaltaan sekä ominaisuuksiltaan erilaisten oppilaiden toimin-
takykyä ja oppimista erilaisissa toimintaympäristöissä. On tärkeää edistää oppilaan 
itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Koulunkäyntiavustaja voi työskennellä 
yhden oppilaan, koko luokan oppilaiden tai eri luokilla olevien avustettavien kans-
sa. 
 

 KOULURUOKAILU 5.4.4

 
Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukai-
sesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Ruokailuhetki 
on oppilaalle tärkeä. Kouluruokailulla tuetaan oppilaiden tervettä kasvua ja 
kehitystä. Kouluruokailun ja koulupäivän aikana mahdollisesti tarjottavien välipalo-
jen 
järjestämisessä otetaan huomioon kouluruokailun terveydellinen ja sosiaalinen 
merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet sekä ruokailutauon 
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virkistystehtävä. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua kouluruokailun 
suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikä tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
 
Kouluruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä koulun ja ruokailusta vastaa-
van 
henkilöstön kesken. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon 
henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan 
yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä 
tarpeissa. 
 
Parkanossa kouluruokailussa kiinnitetään huomiota terveellisten, monipuolisten ja 
houkuttelevien vaihtoehtojen saatavuuteen sekä ohjataan oppilasta täysipainoisten 
aterioiden koostamisessa lautasmallin mukaan.  
 
Kouluruokailun tulee myös tarjota lepoa ja virkistystä, lujittaa sosiaalisia kontakteja 
sekä aikaansaada kokonaisvaltaista hyvää oloa. Ruokailu on osa koulun kasvatus-
tehtävää, jota tehdään yhteistyössä kotien kanssa. 
 
Oppilailla on ajoittain mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailun sisältöön, esim. suo-
sikkiruokaviikon muodossa. Välipalaa ei tällä hetkellä Parkanon kaupungin kouluis-
sa ole tarjolla. Erityisruokavaliosta vaaditaan aina joko terveydenhoitajan tai lääkä-
rin lausunto. Ruokavaliokokeilussa ei toimiteta todistusta, mutta kokeilu on lyhytai-
kainen. Opetushenkilöstö valvoo myös tapakasvatuksen tavoitteiden toteutumista 
kouluruokailussa. 

 TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4.5

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 toimintakult-
tuuria. 
Se tulee ottaa huomioon koulun kaikessa toiminnassa. 
 
Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja 
psyykkistä turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnetto-
muus- 
ja kriisitilanteissa sekä nii den 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 järjestysmää-
räykset, 
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. 
 

51 



Ops /Parkano       Yleinen osa      52 
 

 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY, SALASSAPITO JA TIETOJEN 5.4.6
LUOVUTTAMINEN 

Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyöoppi-
laan ja huoltajan kanssa. 
 
Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asiankä-
sittelyyn voivat osallistua ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen 
osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Tällaisia 
henkilöitä voivat olla rehtori tai koulun johtaja, luokanvalvoja tai oppilaan opettaja, 
kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyn-
tiavustaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja yläluokilla myös opinto-ohjaaja ja tar-
vittaessa koululääkäri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Ratkaisu asian käsitte-
lyyn osallistuvista tehdään kunkin käsiteltävän asian ja aiheen perusteella erik-
seen. 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. 
 
Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henki-
lökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perheelämästä, 
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 todistuk-
set ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää 
oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa 
pidettävä tieto. 
 
Salassapitovelvollisia ovat rehtori, opettajat, opetusharjoittelijat, koulunkäyntiavus-
tajat, 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 pidet-
täviä 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.  
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Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteis-
työn ja luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi on syytä pyrkiä aina ensisi-
jaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttami-
seen. 
 
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 järjes-
tämään 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 luki-
oon tai ammatilliseen koulutukseen. 
  

 OPPILASHUOLLON JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4.7
PARKANOSSA 

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon sekä kodin ja koulun yhteistyön osalta 
laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien 
viranomaisten kanssa. Opetussuunnitelman laatimisessa tehdään tarvittaessa 
yhteistyötä myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon kunnan muut lasten ja 
nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta koskevat linjaukset. 

Oppilashuolto Parkanossa 

 
• Oppilashuolto on koko kouluyhteisön yhteinen asia  
• Koulun yhteiset säännöt luovat turvallisuutta ja koskettavat koko 

kouluyhteisöä 
• Koulussa on ”meidän oppilaitamme”, ei ”minun oppilaitani” 
• Tavoitteena on varhainen puuttuminen, jonka voi tehdä kuka ta-

hansa koulun henkilökunnasta (ks. kaavio ”Kuka puuttuu? Kenelle 
kuuluu?”) 

• Kouluterveydenhuollon osuus osana oppilashuoltoa on merkittävä 
• Koulun yleisestä siisteydestä ja viihtyvyydestä vastaa koko koulu-

yhteisö 
• Koulukuraattori on keskeisessä roolissa useissa oppilashuollolli-

sissa tehtävissä  
 

Oppilashuoltoryhmän työ:  

• Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu Keskustan kou-
lulla kerran kuukaudessa, Pohjois-Parkanon koululla kaksi kertaa 
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lukukaudessa ja Yhteiskoululla kerran kuukaudessa. Oppilashuol-
toryhmien kokoontumisajat päätetään syyslukukauden alkaessa.  

• Tarvittaessa oppilashuoltoryhmän voi kutsua koolle muina ajan-
kohtina koulun rehtori 

• Oppilashuoltoryhmä kootaan seuraavista henkilöistä käsiteltävistä 
asioista riippuen: rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, oppi-
laanohjaaja, sosiaalityön edustaja, perheneuvolan edustaja, koulu-
lääkäri, poliisi, koulupsykologi, koulukuraattori, luokanopettaja, ai-
neenopettaja, koulunkäyntiavustaja, huoltaja(t) 

• Huoltajille tiedotetaan oppilashuoltoryhmästä  
• Tietojensaantioikeus: Opetuksen järjestäjällä on salassapitosään-

nösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen jär-
jestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon vi-
ranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palve-
lujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä (POL 41 § 
tietojensaantioikeus) 

• Oppilashuoltotyössä kirjataan yksittäisen oppilaan asiaa koskien: 
asian vireille panija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden pe-
rustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se mitä tietoja ja ke-
nelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa re-
kisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä. (POL 31 a § 4 mom.)  

 

Oppilashuollosta tiedottaminen 

Henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien sekä yhteistyökumppaneiden perehdyttämi-
sestä oppilashuollon järjestämistä koskevaan suunnitelmaan vastaa rehtori tai hä-
nen siihen tehtävään nimeämänsä henkilö. Oppilashuollon toimintasuunnitelman 
tulee olla luettavissa Parkanon kaupungin kotisivuilta.  
 
Toimintaohjeet päivitetään tarpeen vaatiessa. Toteutumisen seurantaa ja toiminta-
ohjeiden arviointia tehdään säännöllisesti. Päivityksistä vastaa sivistyslautakunta. 

Oppilashuoltoon liittyvät suunnitelmat  2004 

 
Perusopetuksen 1.-6. luokat 

 

 
Yhteiskoulu 

 
Keskustan ja kyläkoulujen järjestys-
säännöt 
Järjestyssääntöjen aihealueet 
Poissaolojen seuranta 
Menettelyohje äkillisen riitatilanteen 
ilmetessä ja kiusaamisen ehkäise-
minen 
Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 
Huoli oppilaan hyvinvoinnin puut-
teesta 
Välitön puuttuminen päihteen käyt-
töön 
Kriisisuunnitelma 
Oppilashuoltoryhmät Keskustan 
koululla ja kyläkouluilla 

 

 
 
 
Järjestyssääntöjen aihealueet 
Poissaolojen seuranta 
Kiusaamisen ehkäiseminen 
 
 
Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 
Huoli päihteen mahdollisesta käy-
töstä 
Välitön puuttuminen päihteen käyt-
töön 
Kriisisuunnitelma 
Oppilashuoltoryhmä Yhteiskoulussa 
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Poissaolot 

 
Luokanopettaja/luokanvalvoja/aineenopettaja kirjaa poissaolot ja ilmoittaa tarvitta-
essa poissaoloista kotiin. Kouluilla pyritään ns. nollatoleranssiin eli mikäli opettaja 
ei saa ilmoitusta poissaolosta, tiedustellaan sen syytä koululta päin. Luvattomiin 
poissaoloihin puututaan välittömästi. Runsaista sairauspoissaoloista tiedotetaan 
koulun terveydenhoitajalle.  

•  

Päihteiden vastainen työ 

 
Tupakoinnin ehkäisemiseen ja käyttöön puuttumiseen on yläkoulussa käytössä 
kasvatuskeskustelut ja jälki-istunnot. Alakouluissa puututaan tapauskohtaisesti. 
Mikäli alkoholin tai muiden päihteiden käyttöä epäillään, otetaan yhteyttä tervey-
denhoitajaan, joka todentaa käytön. Sen jälkeen otetaan yhteyttä huoltajiin ja ku-
raattoriin tai sosiaalityöntekijään.  

•  

Koulukuljetukset 

 
Koulukuljetusten turvallisuutta sekä odotusaikojen järjestämistä koskevat ohjeet 
määritellään koulujen työsuunnitelmissa.  
 

 

 KUKA PUUTTUU? KENELLE KUULUU? –KAAVIO JA 5.4.8
NIVELVAIHEIDEN YHTEISTYÖ  

Seuraavaan kaavioon on koottu kouluelämässä esiintyvien tapahtumia ja ilmiöitä 
sekä niihin liittyviä puuttumiskeinoja, vastuualueita, toimenpiteitä ja kenelle tapah-
tumista ilmoitetaan. 

 
Tapahtuma Kenelle kuuluu Toimenpiteet Ilmoitetaan 
 
Oppilaan 

   

•  
• kielenkäyttö törkeää 

(esim. jatkuva huoritte-
lu tms. törkeä opettajiin 
kohdistuva nimittely 

• tapahtuu koulussa 
usein aikuisten kuulu-
mattomissa 

 

 
• opetta-

jan/kuraattorinvälitön 
puuttuminen  

• oppilaille ja vanhemmil-
le 

• kelle tahansa koulun 
aikuiselle 

• käsittely koko luokan 
kanssa 

 

 
• tukitoimet 
• puhuttelu, nuhtelu > 

jälki-istunto, varoitus, 
poistaminen 

• muut koulun 
ped.toimenpiteet + pe-
rusopetuslain suomat 
toimenpiteet 

• reagoida ”oikealla” 
tavalla 

• keskustelu 
• törkeässä herjaukses-

sa>poliisi 
 

 
• rehtorille/vanhemmille 
• luokanvalvojalle 
• koulujohtajalle 
• poliisille yli 15v 
• sosiaalitoimeen alle 

15v 
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• häiritsee  luokassa 

käytöksellään toistu-
vasti 

•  

 
• opettajalle/kuraattorllei/ 

koululle 
• oppilaille 
• vanhemmille 
• oppilashuoltoryhmälle 

 
• taustan selvittely  esim. 

oppimisvaikeudet, 
psyykkiset syyt 

• keskustelu 
• oppilastuntemuksen 

lisääminen 
• oppilaan ohjaaminen 

sallittuun käyttäytymi-
seen 

• koulun/luokan säännöt 
selviksi 

• kirjataan ylös 
• poistetaan tarvittaessa 

luokasta 
• määrätään jälki-istunto 
• pidetään opettajan 

auktoriteettiasemaa 
hyvänä 

• käytetään monipuolisia 
opetusmenetelmiä 

• huomioidaan erilaiset 
oppijat 

• palkitaan hyvästä käy-
töksestä 

 

 
• kirjataan ja ilmoitetaan 

vanhemmille/huoltajille 

 
Oppilas lyö toista 

   

 
• ei vammoja 

 
• opettajalle, valvojalle, 

kuraattorille 
 

 
• terveydenhoitajan 

tarkastus 
• keskustelu 
• syiden selvittäminen 
• tehdään selväksi, mitä 

koulu yleisenä paikka-
na tarkoittaa 

 
• vanhemmille 
• oppilashuoltoryhmälle 
• rehtorille 
• omalle opettajalle 
• poliisille 
 

 
 

• lieviä vammoja, naar-
muja, mustelmia 

 
 

• opettajalle, kuraattoril-
le, koulun aikuisille, 
terveydenhoitajalle 

 
 

• edellisten lisäksi 
tapaturmailmoitus 

• sos.puolen tuki 
 

 
 

• poliisille (yleisen 
syytteen alainen 
asia) 

• sosiaaliviranomai-
sille 

• terveydenhoitajal-
le/terveyskeskukse
en 

• vakuuttajalle (tapa-
turmailmoitus) 

• poliisille 
 

 
• vakava vamma 

 
• rehtorille  
• oppilashuoltoryhmälle 
• terveydenhoitajalle 
• terveyskeskukselle 
• poliisille 

 
• käsitellään pahoipitely-

nä 
• huolehditaan muiden 

turvallisuudesta 
• ilmoitetaan koulun 

henkilökunnalle 
• ilmoitetaan vanhemmil-

le 

 
• tapauskohtaisesti sekä 

uhkaajan että uhatun 
vanhemmille 

• poliisille 
• sosiaaliviranomaisille 

 
Oppilas 

   

 
• ottaa esiin 
puuukon/veitsen tms. 

 
• läsnä oleva opettaja 

puuttuu välittömästi 

 
• oppilashuoltoryhmän 

arvio 

 
tapauskohtaisesti 
• oppilashuoltoryhmälle 
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• kiristää rahaa tms 
 

 

• oppilaille  
• vanhemmille 
• koulun  kaikille aikuisil-

le 
• käsittely koko luokan 

kanssa 

• puhuttelu 
• keskustelu kodin kans-

sa 
• tukitoimet 
• muut pedagogiset 

toimenpiteet 
• lain ja asetusten mu-

kaiset puuttumiskeinot 

ja vanhemmille 
• rehtorille ja vanhemmil-

le 
• luokanvalvojalle 
• koulunjiohtajalle 
• yli 15 vuotiaan kysees-

sä ollen poliisille 

 
Oppilaalla on 

   

 
• usein poissa koulusta 

ilman hyväksyttä-
vää/ilmoitettua syytä 

 
• opettajalle, kuraattorille 
• oppilaalle 
• vanhemmille 
• oppilashuoltotyöryh-

mälle 
• opinto-ohjaajalle 
• luokanvalvojalle 
• sosiaaliviranomaisille 

 
• taustan selvittely, esi-

merkiksi oppimisvai-
keudet, psyykkiset syyt 

• keskustelu 
• oppilaantuntemuksen 

lisääminen 
• sallittuun käytökseen 

ohjaaminen 
• sääntöjen selventämi-

nen 
• kirjaaminen 

 

 
• kirjataan ja ilmoitetaan 

vanhemmille /huoltajille 
•  

 
• tunne-elämän ongel-

mia. masennusta  tms. 
 

 
• oma opetta-

ja/luokanvalvoja tekee 
arvioin kenelle kuuluu 

 
• ohjaaminen koulupsy-

kologin puheille 
• huoli- ilmoituksen te-

keminen 
• keskustelu vanhempien 

kanssa 
• yksin jättämisen ehkäi-

seminen 

 

 
• varastetuksi epäiltyä 

tavaraa 

 
• opettajalle/kuraattorille 
• vanhemmille 
•  

 
• tilanteen selvittäminen 
• toimenpiteet  teon 

vakavuuden muikaan 
• keskustelu 
• kuulustelu 
• vanhempien kuulemi-

nen 

 
• rehtorille 
• poliisille 
• sosiaaliviranomaisille 

 
Oppilas tekee 

   

 
• myymälävarkauden 

kouluaikana 

 
• opettajalle/kuraattorille 
• kaupan henkilökunnalle 
• vanhemmille 
• rehtorille 
• poliisille 
 

 
• keskustelu 
• korvaaminen 
• vastuuseen joutuminen 
• koulupoliisivierailut 

 
• rehtorille 
• poliisille 
• vanhemmille 
• sosiaaliviranomaisille 

 
Oppilas käyttää matkapuhe-
linta luvatta 

 
• opettajalle 

 
• yhteisteistä säännöistä 

keskustelu ja niiden 
selventäminen 

 
• kodille 

 
Oppilas uhkaa opettajaa 

   

 
• suusanallisesti 

 
• opettajalle/rehtorille/ 

kuraattorille/ tervey-
denhoitajalle 

 
• keskustelu 
• uhkauksen kirjaaminen 

ja dokumentointi 
• keskustelu 

 
• rehtorille 
• koulunjohtajalle 
• huoltajalle 
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• kirjallisesti 
• sähköpostilla, teksti-

viestillä 

 
• opettajal-

le/rehtorille/kuraattorille 

 
• kirjataan ylös ja doku-

mentoidaan 
• keskustelu 
• edesvastuuseen jou-

tumisen käsittely 

 
• rehtoril-

le/koulunjohtajelle 
• vanhemmille 

 
• aggressiivisuudella/ 

fyysisellä väkivallalla 
/teräaseella tms 

 
• rehtorille 
• kuraattorille 
• poliisille 

 
• huomioidaan muut 

oppilaat ja heidän tur-
vallisuutensa 

• harkitaan tilanteen 
vaarallisuus, toimitaan 
sen mukaan 

• rauhoitellaan mahdolli-
suuksien mukaan 

• huomioidaan oppilaan 
ikä 

• viedään lievätkin tapa-
ukset muun opettaja-
kunnan ja rehtorin tie-
toon 

• käsitellään seuraamuk-
set 

 
• oppilashuoltoryhmälle 
• psykologille 
• poliisille 

 
• Oppilas käy käsiksi, 

tönii, lyö tai heittää jol-
lain esineellä opettajaa 

 
• rehtorille 
• koulunjohtajalle 
• poliisille 

 
• ks. edellinen 

 
• oppilashuoltoryhmälle 
• psykologille 
• poliisillle 
•  

 
Oppilaan huoltaja 

   

•  
• uhkailee tai on agres-

siivinen opettajaa koh-
taan 

• koulussa 

•  
• rehtoril-

le/koulunjohdolle 
• poliisille 
• kollegoille 
• toimialajohtajalle 
• poliisille 
•  

•  
• pyydetään työtoveri 

paikalle 
• ilmoitus eteenpäin 

todistajan läsnä ollessa 
• tehdään kirjallinen 

ilmoitus ja dokumen-
tointi 

•  
• rehtoril-

le/koulunjohdolle 
• kollegoille 
• työsuojelulle 
• poliisille 
• työterveyshuollolle 

 
• vapaa-aikana 

 
• ilmoitus esimiehelle 
• kollegalle 

 
• vrt. ed. 

 
• vrt. ed. 
•  

 
• häiriköi koulun alueella 

 
• ilmoitu esimiehelle 
• kollegoille 
• poliisille 

 
• pyydetään työtove-

ri/rehtori paikalle 
• pyydetään tarvittaessa 

poliisia/ vartiointiliikettä 
paikalle 

 
• rehtorille 
• koulunjohdolle 
• poliisille 
• toimialajohtajalle 
•  

 
Muut uhkat ja häiriöt 

   

 
• huumeidenkäyttä-

jän/muun aggressiivi-
sen henkilön tunkeu-
tuminen koulun alueel-
le 

 
• koko henkiläkunnalle 

 
• turvallisuussuunnitel-

man ohjeiden noudat-
taminen 

• rauhallinen kehoitus 
poistua koulun alueelta 

• ilmoitus poliisille 
• jälkihoito 
• palautekeskustelu 
• tilanteen arviointi 

 
• esimiehille 
• tiedotteella kodeille 
• poliisille 
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• koulun läheisyydes-

sä/alueella oleilevat  
asiattomat henkilöt 

 
• koko henkiläkunnale 

 
• kehoitus poistua alu-

eelta 
• tarvittaessa ilmoitus 

poliisille 
• keskustelu oppialiden 

kanssa 
• toimintaohjeet oppilaille 

 
• esimiehille 
• poliisille 
• tiedotteen välityksellä 

vanhemmille 

 
 
Opetussuunnitelman liitteenä Parkanon kaupungin koulujen kriisiohjelma ja turval-
lisuussuunnitelmat sekä KiVa-koulu ohjelma 

 
 

 OPINPOLUN NIVELVAIHEET PARKANOSSA 5.4.9

Päivähoito/kotihoito – esiopetus 

Esiopetus – Ensimmäinen luokka 

• Esiopetusvuoden keväällä esikoulun opettaja/kiertävä erityislasten-
tarhanopettaja/luokanopettaja tekee esioppilaille esikoulutestin. 

• Esikoulutestien jälkeen kokoontuu Pikkulapsitiimi, johon kuuluvat 
sosiaalitoimen, perheneuvonnan ja neuvolan edustajat sekä var-
haiskasvatuksen päällikkö sekä varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jat. Työryhmässä käydään läpi tarkempia perheneuvolan tutkimuk-
sia vaativat lapset.  

• Pohjois-Parkanon koulun esikoulutestit käydään läpi erityisopetta-
jan ja luokanopettajan välisessä neuvottelussa.  

• Tarvittaessa oppilaalle suositellaan tarkempia kouluvalmiustutki-
muksia, jotka tehdään perheneuvolassa. 

• Tieto testeistä siirtyy koulun puolelle (erityisopettajalle ja luokan-
opettajalle). 

• Siirtopalaveri, jossa esikouluopettajat ja tulevat luokanopettajat pi-
tävät oman palaverinsa, jossa siirretään tietoa tulevista ekaluokka-
laisista luokkajaon helpottamiseksi ja koulun tukitoimien suunnitte-
lemiseksi. Tuleville ensimmäisen luokan oppilaille järjestetään ke-
väällä tutustumispäivä.  

 
• Tulevat ekaluokkalaiset tutustuvat kouluun oman esiopettajansa 

johdolla kevään aikana. 
• Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille järjestetään vanhempainilta 

keväällä 
 
• Tiedonsiirtopalaveri oppilaiden siirtyessä kolmannelle luokalle  

Alakoulu – Yläkoulu 

• Opinto-ohjaaja käy molemmilla kouluilla kertomassa kuudensien 
luokkien oppilaille opiskelusta yläkoulussa kevään aikana 

• Opinto-ohjaaja kerää arviointitiedot kuudennen luokan oppilaista ja 
keskustelee tulevista luokkajaoista luokanopettajien ja rehtorin 
kanssa. 

• Ala- ja yläkoulun erityisopettajat pitävät tiedonsiirtopalaverin ke-
väisin 
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• Luokanvalvojat ja kuudensien luokkien luokanopettajat kokoontu-
vat alkusyksystä siirtokeskusteluun. Kokoonkutsujana toimii ylä-
koulun rehtori. 

• Tulevien 7. luokkalaisten tutustumispäivä on keväällä 
 
• Oppilastietolomakkeen mukana siirretään oppilasta koskevat tiedot 

yläkoulun puolelle (lausunnot, annetut tukitoimet, oppimissuunni-
telma yms.). 6. luokan opettajat tekevät oppilasryhmästään koonti-
lomakkeen (yhteenveto oppilaan tuen korteista), joka siirtyy myös 
yläkoululle. 

 
• Alakoulun ja yläkoulun yhteinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 

keväällä. 
•  Alakoulun rehtori kutsuu laajan oppilashuoltoryhmän koolle.  

Yläkoulu – lukio/ammatillinen oppilaitos 

• Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin 8. luokalla 
• Pienryhmillä tutustumisjaksot oppilaitoksiin (ennen opiskelijaksi 

hakeutumista) 
• Yyhteistyö työvoimatoimiston ammatinvalinnan psykologin kanssa 
•  
• Liitteenä Parkanon kaupungin koulujen kriisiohjelma ja turvalli-

suussuunnitelmat ja 
• KiVa-koulu ohjelma. 

 

6 YHTEISTYÖTAHOT 

6.1 ESIOPETUS JA ALKUOPETUS 

Päiväkotien kanssa tehdään sekä toiminnallista että opetussuunnitelmaan liittyvää 
yhteistyötä. 
Esi- ja alkuopetuksen avoin ja hyvä yhteistyö luo pohjan lapsen joustavalle oppimi-
selle. Yhteistyön perustana on esiopetuksen ja alkuopetuksen opettajien vahvuu-
det ja osaamisen alueet. Yhdistämällä molempien tietotaito luokaan uutta toiminta-
kulttuuria ja uusia toiminnallisia ratkaisuja. 
Esiopetusryhmät pyritään ottamaan huomioon lasten siirtyessä alkuopetukseen. 
opettajat kokoontuvat säännöllisesti kaksi keväisin ja syksyisin. Vanhempien luval-
la annettu palaute lapsen oppimisedellytysten kehittymisestä auttaa luokanopetta-
jaa lapsikohtaisen toiminnan suunnittelussa. (Parkanon kaupungin Alkuopetus-
suunnitelma) 

6.2 ALKUOPETUS JA MUU PERUSOPETUS 

Toisen ja kolmannen luokan taitekohdan joustavuuteen kiinnitetään huomiota. Siir-
tymävaiheen helpottamiseksi kehitetään erilaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksien 
mukaan tuleva opettaja tapaa tulevat oppilaansa jo 2. vuosiluokan kevään aikana. 
Opettajien välinen keskustelu oppilaan kehittymisestä alkuopetuksen aikana auttaa 
seuraavaa opettajaa tutustumaan oppilaisiin. Myös alkavan lukuvuoden aikana 
käydyt keskustelut alkuopettajan ja luokanopettajan välillä toimivat toiminnan kehit-
tämisen käynnistäjänä. 
Koulun yhteiset juhlat, tapahtumat ja kummitoiminta yhdistää oppilasryhmiä koulun 
sisällä.  (Parkanon kaupungin Alkuopetussuunnitelma) 
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6.3 KESKUSTAN KOULU, KYLÄKOULUT JA YHTEISKOULU 

Aineenopettajajärjestelmään siirtyminen tapahtuu samanaikaisesti, kun opetustilat-
kin oppilaiden osalta muuttuvat eri rakennukseen Parkanon kaupungin keskustas-
sa. Yhteiskoulun opinto-ohjaaja järjestää siirtymävaiheen tutustumiskäynnit. 
Luokanopettajien ja aineenopettajien välisen yhteistyön muotoja kehitetään. Erityi-
sesti palautekeskusteluja kehitetään toimivaksi tavaksi yhtenäistää perusopetusta 
vuosiluokkien 1-6 ja 7-9 välillä. Luokanopettajan kasvatuspainotteista näkemystä ja 
aineenopettajan aineenhallintaan painottuvaa näkemystä käytetään voimavarana 
koulujen kehittämisessä.  Myös koulujen käytänteitä hiotaan opetussuunnitelmaan 
merkityllä tavalla yhtenäisiksi. 

6.4 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ  

Lapsi ja nuori elävät samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä 
edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan koko-
naisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus ko-
din kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnit-
telussa ja toteuttamisessa. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kas-
vatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta 
ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. 
Koulut tekevät säännöllisesti yhteistyötä vanhempien kanssa. Alkuopetuksessa jat-
ketaan esiopetuksessa syntynyttä yhteistyötä ja luodaan pohja huoltajien ja opetta-
jan keskinäiselle vuorovaikutukselle. (Parkanon kaupungin Alkuopetussuunnitelma) 
Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä jatketaan koko perusopetuksen 
ajan.  
Yhteistyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että huoltajat voivat tutustua koulun 
toimintakulttuuriin, vaikuttaa ja tulla kuulluksi koulun kasvatustavoitteita koskevissa 
keskusteluissa. Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta ja opetuksen jär-
jestämisestä ja realistista tietoa oppilaan oppimisesta ja kehittymisestä. 

 
Koulun on oltava yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea 
lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen 
tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hy-
vinvointia koulussa. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksi-
lötasolla. Opetussuunnitelman perusteet luku 4.1 
 
Huoltajat voivat osallistua koulun toimintaan, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 
mahdollisuuksien mukaan. Opettajan tehtävänä on rohkaista vanhempia osallistu-
maan yhteistyöhön (Parkanon kaupungin Alkuopetussuunnitelma) 
 
Huoltajien kanssa käydään arviointi- ja/tai kehityskeskusteluja koulun työsuunni-
telmassa päätettävällä tavalla. Näissä lapsen ja nuoren kehitystä tarkastellaan ko-
konaisvaltaisesti ja luottamuksellisesti. Tarvittaessa milloin tahansa opettaja(t) ja 
huoltajat voivat järjestää yhteisneuvottelun joko koulun tai kodin aloitteesta. Ta-
paamiseen voidaan kutsua myös oppilashuollon edustajia tai muita asiantuntijoita. 
Useissa tilanteissa on toivottavaa, että myös lapsi tai nuori itse on paikalla. 
Oppimissuunnitelman ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suun-
nitelman laatimisessa aloite on koululla. Huoltajat sekä oppilas kutsutaan mukaan 
laatimistilanteeseen. Tarvittaessa mukaan voidaan pyytää joko terveydenhuollon 
ja/tai sosiaalityön edustaja kaupungin perusturvaosastolta taikka joku muu asian-
tuntija. 

 
Huoltajien toivotaan ilmoittavan kouluun perheissä tapahtuneista muutoksista. Op-
pilaan edun mukaista on, että opettaja tietää perhettä kohdanneista iloista ja su-
ruista. (Parkanon kaupungin Alkuopetussuunnitelma)  
Koulut järjestävät tulokkaille tutustumistilaisuuden sekä huoltajille vähintään kerran 
lukuvuodessa luokka- tai vuosiluokkakohtaisen vanhempainillan. Muita kodin ja 
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koulun välisiä yhteistyömuotoja ovat luokan yhteiset tempaukset ja retket, luokka-
toimikuntatyöskentelyyn osallistuminen tai vanhempainyhdistyksessä toimiminen. 
 
Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on käsitelty myös luvuissa  2.2 ja  luvuissa 3.3  
sekä luvuissa 4 ja 5  

 
 

6.5 YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA 

Yhteistyökumppanit 

Koulujen yhteistyökumppaneina toimivat toiset koulut, kaupungin muita palveluja 
tuottavat työntekijät, kaupunginosien asukkaat, yhteisöt, laitokset ja viranomaiset. 
Eri tahojen kanssa suunnitellaan joustavaa ja molempia osapuolia hyödyttävää 
toimintaa.  
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat päiväkodit ja oppilashuollossa mukana ole-
vat tahot. Paikallinen elinkeinoelämä mahdollistaa TET- harjoittelun. Parkanon seu-
rakunnan kanssa tehdään vuosittain suunnitelmallista yhteistyötä. 

Oppilashuollon yhteistyökumppanit 

Oppilashuollon yhteistyö on kuvattu omassa luvussaan.  

Kansainvälinen toiminta 

Myös erilaisiin kansainvälisiin projekteihin osallistuminen kuuluu erityisesti Yhteis-
koulun toimintaan  

6.6 KOULUTERVEYDENHUOLTO 

Kouluterveydenhuolto on perusterveydenhuollon tarjoamaa lakisääteistä ja maksu-
tonta terveydenhoitoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden 
edistäminen ja terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, 
vanhempien, opettajien sekä oppilashuollon muun henkilökunnan kanssa. 
Terveydenhoitajat ja koululääkäri tekevät määrävuosin oppilaille terveystarkastuk-
set. Terveydenhoitajan tarkastuksia on vuosiluokkien 1-6 aikana vähintään kolme 
ja lääkärintarkastuksia yksi. Ensimmäisen luokan tarkastuksiin pyydetään oppilai-
den huoltajat mukaan. Vuosiluokilla 7.-9 terveydenhoitaja tarkastaa oppilaat aina-
kin kerran. Lääkärintarkastus tehdään 8.- tai 9.-luokkalaisille. Jokaiselle oppilaalle 
laaditaan yksilöllinen terveydenhoitosuunnitelma. Siinä otetaan huomioon oppilaan 
tarvitsema tuki ja seuranta sekä hänen terveydentilansa takia tarvitsemansa tutki-
mukset ja hoito. Kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat pitkäaikaissairauksien 
vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin ja suunnittelevat yhteistyössä vanhempien ja 
opetushenkilöstön kanssa oppilaan koulussa tarvitsemia tukitoimia ja opetusjärjes-
telyjä. Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaiden oppimisen, tunne-elämän ja 
käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun op-
pilashuoltohenkilöstön sekä opettajien kanssa. 
Kouluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu myös edistää, seurata ja valvoa koulun 
työolojen sekä koulutyön turvallisuutta ja terveellisyyttä yhdessä muiden toimijoi-
den kanssa. 
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6.7 KOULUNKÄYNNIN JÄRJESTÄMINEN ERITYISTILANTEISSA 

Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, mikäli jokin tapaturma tai pitkäaikainen 
sairaus vaikeuttaa osallistumista normaaliin opetukseen tai estää sen. Tarvittaessa 
myös oppilaan jatko-opintosuunnitelmista järjestetään yhteisneuvottelu, jossa oppi-
las, huoltajat, koulun edustajat sekä muut tarvittavat asiantuntijat ovat mukana. 
Mikäli oppilas joudutaan poistamaan kesken koulupäivän, koulu ilmoittaa huoltajal-
le ja neuvottelee tämän kanssa jatkotoimenpiteet. 
Mikäli oppilas on erotettu koulusta, oppimissuunnitelma laaditaan huoltajien, rehto-
rin, erityisopettajan ja muiden opettajien kanssa yhdessä. Tarkemmin luku 4.2 

6.8 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

Moniammatillisessa oppilashuollon yhteistyössä ja tukiverkossa ovat mukana kou-
lun oppilashuoltoryhmän lisäksi myös tarvittaessa koulun ulkopuoliset lapsille ja 
nuorille suunnatut asiantuntijapalvelut. Koulun oppilashuoltotyössä tulee olla val-
mius ohjata syrjäytymisvaarassa oleva oppilas saamaan tukea, tutkimuksia, hoitoa 
tai kuntoutusta koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Koulu, koti ja ulkopuoliset asi-
antuntijat toteuttavat moniammatillista yhteistyötä käyttämällä hyväksi oppilaan 
koulunkäynnin tukemiseksi suunniteltuja yhteisiä oppilashuollon käytännön toimin-
tamalleja. Moniammatillista viranomaisyhteistyötä ja sen käytännön toteuttamista 
kuvataan koulun omassa oppilashuollon suunnitelmassa (Valmistuu 2012-2013) 
 
Parkanon kaupungin perusturvatoimisto tuottaa parkanolaisille perheille ja niiden 
lapsille avohuollon tukitoimina seuraavia palveluja: 

• henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta. 
• perhe- ja kasvatusneuvonnan palveluita. 
• perhetyöntekijän käyntejä. 
• tukiperhe ja tukihenkilötoimintaa. 
• perhehoitoa. 

Nämä asiantuntijapalvelut ovat kaikkien koulujen, oppilaiden ja heidän vanhempi-
ensa käytettävissä.  
Mikäli avohuollon tukitoimet eivät johda toivottuun tulokseen, harkinnan mukaan on 
käytettävissä myös laitoshoitomahdollisuus. 

6.9 OPPILASKUNTA- JA TUKIOPPILASTOIMINTA 

Koululla voi olla oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaa. Ne tukevat koulun toiminta-
ajatusta ja kasvatustehtävää ja antavat oppilaille mahdollisuuden osallistumiseen 
ja vastuun kantamiseen sekä järjestötoimintaan. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa 
opettaja ja tukioppilastoimintaa koulutettu ohjaaja yhteistyössä koulun kanssa. 
Kerhotoimintaa järjestävät koulujen opettajat tai muut vapaaehtoiset ohjaajat vuo-
sittain myönnettävien kerhotuntikiintiöiden puitteissa. Vapaaehtoisten kerhonohjaa-
jien kanssa laaditaan kirjallinen sopimus. Myös vanhempainyhdistykset voivat osal-
listua kerhotoiminnan tukemiseen. 

 

6.10 KOULUKULJETUKSET 

Peruskoulun oppilas on oikeutettu lain mukaan maksuttomaan koulukuljetukseen, 
mikäli koulumatka on yli 5 km. Jos koulumatka muodostuu oppilaalle ikä tai muut 
olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai 
vaaralliseksi, huoltaja voi anoa oikeutta maksuttomaan koulukyyditykseen lääkärin, 
psykologin tai poliisiviranomaisen lausunnon perusteella. Nämä tapaukset ratkai-
see koululaitoksen talouspäällikkö. 
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 Oppilaita kuljettavilta autoilijoilta edellytetään ammattitaitoa, luotettavuutta, täsmäl-
lisyyttä ja muuta soveltuvuutta oppilaskuljetuksiin. Koulun vastuu oppilaiden turval-
lisuudesta alkaa, kun oppilas jätetään koulukyydistä aamulla koulun alueelle. 

7 TIETOSTRATEGIA 

7.1 LÄHTÖTILANTEEN KUVAUS 

Oppimisympäristön varustuksen tulee opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 
tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilai-
suuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä tietoverkkojen käyttämiseen. 
Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. 
Tällä hetkellä oppilaat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa vaihtelevasti opiskelus-
saan. Käytännössä käytön määrä on sidoksissa sekä atk-laitteiston määrään ja 
laatuun että oppilaan omiin ja luokan- tai aineenopettajan taitoihin. Oppilaan oma-
ehtoinen opiskeluun liittyvä käyttö on vähäistä ja oppituntien ulkopuolinen käyttö 
painottuu huvikäyttöön. 
1. – 6. luokkien oppilaiden tietoteknisissä taidoissa on suuria eroja. Kaikkien oppi-
laiden kanssa pyritään harjoittelemaan ja oppimaan tietokoneiden peruskäyttötai-
toa, tekstin- ja kuvankäsittelyä ja tiedonhankinnan alkeita.  
Suurella osalla perusopetuksen 7. – 9. luokkien oppilaista opiskelussa tarvittavien 
taitojen itsenäinen osaaminen on vielä puutteellista. Oppilaiden käytössä on rajalli-
nen määrä tietoteknisiä laitteita ja niiden ajallinen käyttö on rajattua. Oppilailla ei 
ole mahdollisuutta vielä  kirjautua verkon käyttäjiksi omalla tunnuksella ja oppia tie-
tokoneen ja verkon resurssien käyttötaitoa ja vastuullisia käyttötapoja.  
Käyttöjärjestelmien kehityksen vuoksi osa opetusohjelmista on vanhentunutta eikä 
niitä voi enää käyttää teknisistä syistä johtuen. Kouluilla ei ole ollut mahdollisuutta 
hankkia opetusmateriaalia verkosta, koska palveluntarjoajien kanssa ei ole solmittu 
verkonkäyttösopimuksia.  
Koulujen www-sivuja ei ole voitu käyttää tehokkaana informaation välityksen väy-
länä tai ulkopuolisille tarkoitettujen julkaisujen esityspaikkana. Laitekanta on tar-
peeseen nähden puutteellista ja osittain vanhentunutta. 
Myönteistä kehitystä on tapahtunut Suomi tietoyhteiskunnaksi- hankkeen turvin, jo-
ka on helpottanut laitteiden hankintaa Yhteiskouluun, Keskustan koululle ja joillekin 
kyläkouluille. Valtionapu on kattanut 50 % hankintakustannuksista. Kaupungin 50 
% panosta odotetaan vielä Keskustan koululla.  
Myös lähiverkkoa on kunnostettu. 

 TIETOSTRATEGIAN MÄÄRITTELY 7.1.1

Tässä tietostrategiassa määritellään ne toimintamallit, joiden avulla koulujen tieto- 
ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää opetuksessa ja opiskelussa opetussuun-
nitelman perusteiden määrittelemällä tavalla. 

 TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 7.1.2
PERUSOPETUKSESSA 

Henkilökunnan osaaminen 
Opetussuunnitelman perusteet velvoittavat eri oppiaineiden työtavoissa edistä-
mään tieto- ja viestintätaitojen kehittymistä.  
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksen tukena on monelle opettajalle vielä sa-
tunnaista ja sekä koulutusta että tukea tarvitaan paljon. Lisäksi työasemien määrä 
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esimerkiksi luokissa on niin vähäinen, että järkevä pedagoginen hyödyntäminen 
vaatii aina erityisjärjestelyjä.  
Ensi vaiheessa hankitaan tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Toisessa vaihees-
sa hankitaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot sovellettavaksi omassa 
työssä. Kolmannessa vaiheessa syvennetään toisen vaiheen taitoja ja hankitaan 
erityisosaamista. 

 

Suunnitelma henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi 
Kaikkien opettajien tulee omata viestintätekniikassa vähintään perustaidot. Ope-
tuskäytön taidot tieto- viestintätekniikassa pyritään saamaan 50 %:lle opettajista ja 
vähintään yhdelle opettajalle kustakin aineryhmästä. N. 10 % opettajista tulee 
hankkia erityisosaaminen  

Perustaidot kaikille opettajille 
• tietokoneen yleisimpien käyttömahdollisuuksien ja käyttöliittymää 

koskevien käsitteiden tuntemus  
• tekstinkäsittely  
• internet-selaimen käyttö ja sähköpostin perusominaisuuksien hal-

linta  
• audio- ja videolaitteiden opetuskäyttö  
• matkaviestimien perusominaisuuksien hallinta  
• tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön periaatteiden tuntemus  

Opetuskäytön taidot 50 % opettajista 
• sähkönpostin, WWW-ympäristön ja ryhmätyöohjelmien monipuoli-

nen käyttö  
• opetussisältöihin liittyvä osaaminen: työvälineohjelmat ja opetus-

sovellukset  
• oman sisältöalueen digitaalisen oppimateriaalin tuntemus  
• oppimateriaalin tuottamisen periaatteet  
• tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön sovellukset  
• taito seurata välineiden ja ohjelmistojen kehittymistä  
• tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallisten haasteiden ja mahdol-

lisuuksien tuntemus  

Erityisosaaminen 10 % opettajista 

• sisältö- ja ammattialakohtaiset sovellukset; esimerkiksi kuvan kä-
sittely  

• oman opetusalan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön syvälli-
nen asian-tuntemus, vahva pedagoginen käyttötaito  

• taito opastaa kollegoja sekä toimia kouluttajana, oppilaitosyhteisön 
kehittäjänä sekä osana asiantuntijaverkostoa  

• tietotekniikan erityisalueet, esimerkiksi ohjelmointi  
• digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen  
• oppilaitoksen tietohallinnon edellyttämät tiedot ja taidot  
• taito ennakoida ja tutkia tieto- ja viestintätekniikan innovaatioita 

opetuksessa 
Opettajalle järjestetään jatkuvasti koulun sisäistä koulutusta. Kiinteät verkko-
työasemat pidetään ajan tasalla siten, että niillä voi käyttää sujuvasti kaikkia niitä 
ohjelmia, joita opettajat käyttävät opetuksessa. Lisäksi tarpeen mukaan hankitaan 
kannettavia työasemia 
Kaikki koulun opettajat totuttautuvat käyttämään sähköpostiaan päivittäin informaa-
tioväylänä Opettajilla tulee olla mahdollisuus saada helposti päivitettävä oma koti-
sivu koulun kotisivujen yhteyteen.  
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Oppilaiden osaaminen 
Oppilaiden tietotekniikkataidoissa on suuria eroja. Koulussa pyritään kaikkien oppi-
laiden osalta harjoittelemaan ja oppimaan tietokoneen peruskäyttötaitoa, tekstinkä-
sittelyä, kuvankäsittelyä ja tiedonhankinnan alkeita. Taitojen suunnitelmallista ke-
hittämistä varten on laadittu vuosiluokittain etenevä erillinen Tieto- ja viestintätek-
niikan opetussuunnitelma luku 7.5. 

Muun henkilöstön osaaminen 
Tietokoneen käyttö on runsaasti viime vuosina lisääntynyt ja uudet tehtävät ja käy-
tettävien ohjelmien uudet versiot edellyttävät jatkuva henkilöstön kouluttamista. 
Henkilöstön koulutustarpeesta suoritetaan kysely. Myös henkilöstön tulee olla säh-
köpostilla tavoitettavissa.  

7.2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA AIHEKOKONAISUUKSIEN JA 
OPPIAINEIDEN TAVOITTEISSA 

Opetussuunnitelman perusteissa eritellään tieto- ja viestintätekniikan tavoitteita 
seuraavasti: 

Aihekokonaisuudet 
Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestinen vastaanottajana että tuottajana. Kes-
keisiin sisältöihin kuuluu viestintäteknisten välineiden monipuolinen käyttö sekä 
verkkoetiikka. Teknologian opetuksen tavoitteena on oppia käyttämään tietotekni-
siä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin. 

Tieto- ja viestintätekninen näkökulma oppiainekohtaisissa tavoitteissa 

Äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteena on kehittää luku- ja kirjoitustaitoa, myös 
medialukutaitoa sekä viestintävalmiuksia tietoteknisessä ympäristössä jo alkuope-
tuksessa. 
Luokilla 3-5 oppilaan tulee saada kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta 
tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppia käyttämään viestinnän välineitä ja oppia yksin-
kertaisia tiedonhakuja tietoverkoista ja tiedonhaun vaiheita ohjatusti.  
Luokilla 6- 9 oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on 
kehittynyt niin, että hän osaa käyttää tietoverkkoja, pystyy tuottamaan tekstiä myös 
tekstinkäsittelyohjelmalla ja pystyy muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tie-
totekniikkaa ja viestintävälineitä. 
Matematiikan tavoitteena on käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa oppilaan oppimis-
prosessin tukena. 
Ympäristö- ja luonnontiedon hyvän osaamisen kuvauksessa asetetaan oppilaalle 
tavoite osata käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tie-
toa. 
Biologian ja maantiedon opetuksen tavoitteeksi on asetettu, että oppilas osaa 
tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa. Hä-
nen tulisi oppia arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, 
ilmakuvia, satelliittikuvia, valokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä vies-
timiä. 
Fysiikan opetuksen tavoitteena on oppia käyttämään luonnontieteellisen tiedon 
kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa. 
Musiikin opetuksessa sovelletaan teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuk-
sia. Omia musiikillisia ideoita kokeillaan, sävelletään ja sovitetaan musiikkiteknolo-
giaa hyödyntäen. 
Kuvataiteen opetuksessa oppilasta ohjataan käyttämään tietolähteenä myös tieto-
verkkoja. Oppiainekseen kuuluu valokuvausta, videokuvausta ja digitaalista kuva-
usta, liikkuvan kuvan erityispiirteiden tutkimista.  
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Päättöarvioinnin kriteereissä arvosanalle kahdeksan todetaan, että oppilas osaa 
kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja 
digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua. 
Käsityössä tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan soveltaminen 
suunnitteluun kuuluu oppisisältöihin 
Oppilaanohjauksessa oppilasta ohjataan etsimään tietoja ja taitoja opiskelua, tu-
levaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös 
tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. 

7.3 TIETOTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKITTAIN 

1. VUOSILUOKKA 
Oppilas 

• tutustuu tietokoneeseen, cd-asemaan ja tulostimeen  
• perehtyy näppäimistöön ja hiiren käyttöön 
• oppii käyttämään hiirtä helpoissa ohjelmissa 
• perehtyy tietokoneen käyttöön liittyviin sääntöihin 
• tutustuu kopiokoneen toimintaan 

2. VUOSILUOKKA 
Oppilas 

• osaa tuottaa tietokoneella kirjoitusta 
• osaa käyttää alkuopetuksen cd-rom – ohjelmia 
• perehtyy hiiren käyttöön piirustusohjelman avulla 
• omaksuu tietokoneen käyttöön liittyvät säännöt 

3. VUOSILUOKKA 
Oppilas  

• kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla oman kirjallisen tuotoksen. 
• tallentaa ja tulostaa opettajan avustuksella tuotoksensa 
• osaa käyttää oman luokkatasonsa mukaisia cd-rom opetusohjelmia 
• tutustuu N-etikettiin 

4. VUOSILUOKKA 
Oppilas  

• käyttää tekstinkäsittelyä kirjoituksen laadintaan 
• osaa muuttaa fontin kokoa ja muotoa ja tallentaa ja tulostaa laati-

mansa esityksen 
• osaa käyttää cd-rom-ohjelmia 
• osaa lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestin 
• osaa avata selainohjelman, merkitä www-osoitteet ja käyttää haku-

konetta 
• osaa tallettaa internetistä haetun materiaalin omaa käyttöänsä var-

ten 
• osaa toimia N-etiketti- ohjeiden mukaan 

VUOSILUOKAT 5 -6 
Oppilas  

• osaa tallettaa tiedoston omaan kansioon 
• tutustuu tekstinkäsittelyohjelman muotoiluominaisuuksiin ja osaa 

käyttää muutamaa perusmuotoilua  
• osaa liittää kuvan tekstitiedostoon ja käsitellä sitä tekstinkäsittely-

ohjelmalla 
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• kykenee toimimaan internet- ympäristössä ilman välitöntä ohjausta 
ja toimii vastuullisesti 

• on tutustunut valokuvakameran ja videokameran käyttöön 

VUOSILUOKAT 7-9 
Oppilas  

• syventää tietoteknisiä taitojaan 
• oppii käyttämään erilaisia kuvan- ja äänentallennusvälineitä 
• oppii vastuullista ja joustavaa verkon käyttöä sekä noudattamaan 

sopimuksia  
• voi valita tietotekniikan ja tekstinkäsittelykurssin valinnaisaineena  

7.4 VERKOT, TYÖASEMAT, LAITTEET JA OHJELMISTOT 

Verkko 
Lähtötilanteessa tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa lisääntyy uuden 
opetussuunnitelman perusteiden myötä ja tietokoneita ja av-tekniikkaa käytetään 
kaikilla kouluilla ja kaikkien aineiden opiskelussa. Myös tarve ostaa oppimateriaa-
lientuottajien verkkopalveluja kasvaa ja niiden käyttö edellyttää fyysisesti hyvin 
toimivaa verkkoa. 
Keskustan alueella toimii luotettava ja ajan tasalla oleva verkko. Kyläkoulut ovat 
voivat olla isdn-yhteydessä koulupuolen palvelimiin. Kyläkouluille tulee mahdollis-
taa myös nopeiden yhteyksien hankkiminen. Koulun sisäisen verkon toimintaval-
miudesta tulee huolehtia kaikilla kouluilla. 
Opettajien ja oppilaiden käyttämät verkot ovat teknisesti erotettu toisistaan. Opetta-
jien käyttöoikeuksia oppilasverkon kansioihin tulee laajentaa niin, että opettajalla 
on mahdollisuus tallentaa opetus- ja opiskelumateriaalia ja noutaa tarkistettavaksi 
tarkoitetut tuotokset oppilaiden käyttämästä verkosta. 
Etäkäyttömahdollisuutta ei tällä hetkellä ole, mutta valmius tähän kaupungin ver-
kossa on olemassa. Tällä hetkellä koulun verkossa olevia ohjelmia voi käyttää tai 
opiskella ainoastaan työpisteessä. Opettajien työn valmistelu ja oppimateriaalien 
valmistaminen tapahtuu kuitenkin suurelta osalta myös etätyönä kotona tai muualta 
saatavien materiaalien ääressä.  
Etäkäytön mahdollistamista tulee harkita. 
Verkon tietoturva on ajan tasalla. Palvelimen suojana on palomuuri ja virustorjun-
taohjelmisto. 

Työasemat ja tilat 
Laitteiston hankinnassa, sijoittelussa ja ohjelmistojen hankinnassa pedagogiset pe-
rusteet ovat etusijalla.  
Työasemien sijoittelua oppilaitoksessa määrää kunkin koulun tarpeet. Työasemien 
määrä on suoraan verrannollinen niiden käyttöön. Tutkimusten mukaan vähintään 
4 työasemaa/luokka tai koko oppilasmäärään suhteutettuna 5 työasemaa/oppilas 
vaikuttaa myönteisesti tietotekniikkaan perustuvien työtapojen valintaan. 
Laitekannan vuosittaiseen uusimiseen varaudutaan jatkuvasti Pyritään siihen, että 
kouluissa ei ole yli neljän vuoden ikäisiä työasemia. 
Koska kaikkia opetustiloja ei kyetä varustamaan työasemilla, pyritään tilanteeseen, 
jossa erityyppisiin tiloihin järkevästi opetuskäyttöä ajatellen sijoitettuja koneita pyri-
tään käyttämään mahdollisimman suurella käyttöasteella. Erilaisin oppilaan vastuu-
ta korostavin järjestelyin oppilaita rohkaistaan ja tuetaan käyttämään koulun tieto-
koneita opiskelussaan.  
Vanhoja työasemia pyritään tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan sijoitta-
maan käytävätiloihin infokioskeiksi. 

Muut digitaaliset laitteet 
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Oheislaitteina tarvitaan sekä oppilaiden että henkilökunnan käyttöön riittävä määrä 
kirjoittimia, skannereita, pc-koskettimistoja, ajanmukaisia digitaalikameroita ja digi-
taalisia videokameroita, audiotekniikkaa sekä videoeditointilaitteita. Dokumenttika-
merat ja dataprojektorit mahdollistavat ryhmäopetuksen ja ohjelmistojen käytön 
opetustilanteissa.  Av-laitteista huolehtivan henkilön säännöllisestä kouluttamisesta 
pidetään huolta. 
Oppilaat tutustutetaan edellä mainittuihin laitteisiin riittävän ajoissa, jotta ne käytön 
tulleessa ajankohtaiseksi voivat toimia oppimisen välineinä eivätkä ainoastaan käy-
tön opettelun kohteina. 

Ohjelmistot ja verkkopalvelut 
Tällä hetkellä työkaluohjelmistoina käytössä on Microsoft Office – ohjelmat, jokin 
kuvankäsittelyohjelma, sekvensseri - ja nuotinnusohjelma, hallinto- ja tietokantaoh-
jelmia sekä opetusohjelmia. Opetusohjelmia on myös käytettävissä eri oppimateri-
aalituottajien verkkosivuilla, joiden käytöstä solmitaan sopimus. 

 TIETOTURVA 7.4.1

Opettajien ja oppilaiden käyttämä verkko on teknisesti erotettu toisistaan. Perus-
opetuksessa luokilla 1. – 6. on käytössä yhteisiä useamman käyttäjän käytössä 
olevia tunnuksia. Perusopetuksen luokilla 7. – 9 harkitaan henkilökohtaisten tun-
nusten käyttöönottoa. ja henkilöstöön kuuluvilla on omat henkilökohtaiset tunnuk-
set verkkoon. Jokaisella henkilökohtaisen tunnuksen haltijalla on oma verkon levyl-
lä sijaitseva kotihakemisto. 
Tällä hetkellä 1. – 6. luokkien työt tallennetaan joko levykkeelle tai kulloinkin käy-
tössä olevan koneen kiintolevylle. 
Kotihakemistoon tallennetut työt varmuuskopioidaan määräajoin. Kouluissa nouda-
tetaan tiukkaa salasanapolitiikkaa ja viruksilta suojaudutaan usealla tavalla. Käyttä-
jiä koulutetaan ja opastetaan.  
Oppilaskäytössä olevia työasemia suojataan teknisin ratkaisuin ja työasemien mo-
nistaminen ja varmuuskopiointi hoidetaan tehokkaasti. Kaikkiin oppilastyöasemiin 
asennetaan Reborn-kortit, jotka palauttavat koneen entiset asetukset aina konetta 
käynnistettäessä. Tämä helpottaa mikrotukihenkilön työtaakkaa. 

 KOULUJEN WWW-SIVUT 7.4.2

Koulujen www-sivut voivat olla keskeinen ja ensisijainen tiedotuskanava kouluun 
liittyvissä asioissa. Kaikki eri käyttäjäryhmiä koskeva ajankohtainen ja pysyvä in-
formaatio löytyy koulun sivuilta. Sivuja käytetään sekä koulun sisäiseen että koulun 
ulkoiseen tiedottamiseen. Kouluilla pitäisi olla oma toimiva ja helposti itse ylläpidet-
tävä www-sivusto, johon sivujen julkaiseminen on helppoa. Julkaisumahdollisuus 
yksittäiselle sivulle tai sivukokonaisuudelle voidaan helposti ja joustavasti antaa 
opettajien, muun henkilökunnan tai oppilaiden tehtäväksi. Julkaiseminen onnistuu 
helposti myös koulun ulkopuolelta.  
Koulun lähiverkossa tarjotaan hyvät ja helppokäyttöiset työvälineet www-julkaisua 
varten. Sivujen rakenne ja toteutus on sellainen, että tiedon julkaisun ja ylläpidon 
helppous ovat ensisijalla. Sivujen näyttävyys ja graafinen ulkoasu eivät ole niin tär-
keitä kuin sisältö. Koulun www-sivut pidetään ajan tasalla, jolloin kaikki koulun toi-
mijaryhmät, oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö löytävät paljon ajankohtaista ja 
kiinnostavaa informaatiota koulun sivuilta,  
Kaikki toimijaryhmät seuraavat aktiivisesti ja riittävän tiheästi sivuilla julkaistavaa 
ajankohtaista tiedottamista. 
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 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖ YHTEYDENPIDOSSA 7.4.3

Oppilaiden huoltajille tiedotetaan koulun www-sivuista. Sähköpostia markkinoidaan 
helpoimpana tapana tavoitta opettajia ja sähköpostiosoitteet tiedotetaan huoltajille. 
Sähköpostin käyttöön halukkailta huoltajilta kerätään heidän sähköpostiosoitteitaan 
opettajien yhteydenottoja varten. Kaikki tärkeä informaatio ja yhteydenpito hoide-
taan myös ilman tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, jos huoltajat niin haluavat. 

7.5 BUDJETOINTI 

Koulutoimi kohdentaa tietoteknisten laitteistojen ja ohjelmien hankintaa vuosittain 
eri kouluasteille. Budjetoinnilla pyritään saavuttamaan suositusten mukainen taso. 
Konekantaa uusitaan 4 vuoden välein (1/4 vuosittain) eri kouluasteilla. Opettajien 
kouluttamiseen sitoudutaan. 
Varataan koulun tietotekniikasta vastaavalle opettajalle korvaus koulukohtaisesti 
soveltuvin tavoin. 

 TUKIPALVELUT 7.5.1

Verkon työasemien palvelujen tarve ja käytettävissä oleva mikrotuki eivät ole tasa-
painossa Sekä teknisiä että pedagogisia tukipalveluja tarvitaan kaikissa kouluissa. 
Teknisiä tukipalveluja varten tulee olla yksi ammattitaitoinen ja kokopäivätoiminen 

 

8 OPETUSSUUNNITELMAN ARVIOINTI JA JATKUVA 
KEHITTÄMINEN 

8.1 KUNTAKOHTAINEN ARVIOINTI 

Parkanon kaupunki opetuksen järjestäjänä suorittaa sivistystoimen laatiman arvi-
ointisuunnitelman pohjalta koulujen perusopetuksen järjestämistä koskevaa arvi-
ointia.  

8.2 KOULUKOHTAINEN ITSEARVIOINTI 

Työyhteisö arvioi omatoimisesti koulun toimintaa ja opetuksen sisältöä ja kukin 
opettaja arvioi omaa työtään myös itse. Koulun oman toiminnan arviointi tukee kou-
lun kehitystyötä. Arviointikohteet ja menetelmät kukin koulu valitsee ja käyttää itse 
ja ne voivat vaihtua vuosittain. 
Koulukohtainen opetussuunnitelma päivitetään vuosittain opetussuunnitelmaan pe-
rustuvan työsuunnitelman laatimisen yhteydessä.  

8.3 OPPILASARVIOINTI 

Oppilasarviointia käsitellään opetussuunnitelman 2. osassa Oppimistavoitteet ja 
opetuksen keskeiset sisällöt luvussa 11 
.  
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OSA 2 

OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT VUOSILUOKITTAIN ERI 
OPPIAINEISSA JA AIHEKOKONAISUUKSIEN TOTEUTTAMINEN 

9 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 

Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on 
ohjata tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonai-
suuksia 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 koulutushaastei-
siin.  
Aihekokonaisuudet kuvataan tässä kohdassa, mutta ne toteutuvat eri oppiaineissa 
niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä taval-
la  Opetussuunnitelman perusteet luku 7.1. 
Opetussuunnitelmassa aihekokonaisuudet on sisällytetty yhteisiin ja valinnaisiin 
oppiaineisiin. Kunkin oppiaineen kohdalla käsitellään kyseiselle oppiaineelle luon-
teenomaisten aihekokonaisuuksien opetuksen sisältöjä.  
Aihekokonaisuudet näkyvät koulun toimintakulttuurissa, juhlissa, tapahtumissa ja 
arjessa. 

9.1  IHMISENÄ KASVAMINEN 

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

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan 
sekä  omaa ainutkertaisuuttaan 

• arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja vää-
rän  

• tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle 
• tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppija-

na 
• toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöi-
tä, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen 
vaikuttavia tekijöitä 

• oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 
• esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta 
• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittämi-

nen 
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• toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut 
ryhmässä,  erilaisia yhteistoimintatapoja.  

9.2 KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS 

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

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuripe-
rintöään  

• ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, 
pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria  

• ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä 
 näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elä-
mäntavan jatkajana ja kehittäjänä  

• tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa 
valmiuksia  toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainväli-
sessä yhteistyössä 

• ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä 
yksilölle ja yhteisölle. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalai-
suus 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.  

9.3 VIESTINTÄ- JA MEDIATAITO 

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

TAVOITTEET 
Oppilas oppii  

• ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitse-
maan  muiden viestintää  

• kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan 
ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa 

• suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohti-
maan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä  

• tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa  tar-
koituksenmukaisesti  

• käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -
 välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.  
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KESKEISET SISÄLLÖT 

• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden 
käyttö  eri tilanteissa 

• viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympä-
ristön  muuttuminen ja monimediaalisuus 

• median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman 
maailman  suhde todellisuuteen  

• yhteistyö median kanssa 
• lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus 
• viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verk-

koetiikka. 

9.4 OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS 

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

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja 
järjestöjen merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuu-
den näkökulmasta 

• muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta 
hyödyntäen 

• osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta 
yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyh-
teisössä  

• kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja 
sekä  toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti 

• toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavutta-
miseksi  sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuk-
sia  

• 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 kansalaisyhteiskunnas-

sa  
• verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi 
• osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäris-

tössä sekä  oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi 
• yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä 

 ammattina sekä työelämään tutustuminen.  
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9.5 VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ 
TULEVAISUUDESTA 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -
aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toi-
mia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on 
kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. 
Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologi-
sesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.  
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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 
maksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja  

• edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään 
hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla 

• ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tule-
vaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakenta-
vasti kestävän tulevaisuuden puolesta. 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä 
kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä   

• yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvin-
voinnista 

• ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 
• ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toiminta-

voissa, tuotteen elinkaari 
• oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikut-

tamiskeinot  
• toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. 

9.6 TURVALLISUUS JA LIIKENNE 

Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ym-
märtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä 
opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikä-
kauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa tur-
vallisuutta edistäen.  

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja vält-
tämään 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 tur-

vallisuuteen 
• tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen 
omassa  elinympäristössä 

• työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus 
• terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toi-

mintamalleja  
• väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 
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• keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 
• muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turval-

lisuus ja turvalaitteet 
• lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden 

 parantaminen 
• turvallisuutta edistävät palvelut 
• kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä.  

9.7 IHMINEN JA TEKNOLOGIA 

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ym-
märtämään ihmisen 
suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässäm-
me. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja 
vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liit-
tyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä.  Opetuksessa tulee kehittää väli-
neiden, 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 eri-

laisiin tarkoituksiin  
• ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päi-

vän  teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuu-
teen. 

KESKEISET SISÄLLÖT  
• teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotan-

toelämässä   
• teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuu-

reissa, 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 
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10 OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT 

10.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKILLA 1-2 10.1.1

Vuosiluokkien 1−2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jat-
kaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa, alkanutta kielen 
oppimista. Opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa 
oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiota, joka tukee oppilaan 
yksilöllistä kielenoppimista. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat voi-
vat olla oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa. 
Äidinkielen oppiminen tulee nähdä jatkumona, joka ei rajoitu mihinkään aineeseen, 
ikäkauteen tai luokkatasoon. . Äidinkielen oppiminen on kokonaisvaltaista kommu-
nikaatiota. Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen tulee olla toisiaan tukevia proses-
seja. (Parkanon kaupungin Alkuopetussuunnitelma) 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 

Ihmisenä kasvaminen 
Oppilas oppii 

• toimimaan yhteisön jäsenenä: vuorovaikutustaidot, keskustelemi-
nen, kuunteleminen, ilmaisuharjoitukset 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Oppilas 

• tutustuu kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan keinoin oman maan ja 
muiden maiden kulttuureihin  

Viestintä ja mediataito 
Oppilas oppii 

• käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedon hankinnassa ja 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Ihminen ja teknologia 
Oppilas  

• tutustuu tietotekniikkaan kouluympäristössä 
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1. VUOSILUOKKA 
7 viikkotuntia 

TAVOITTEET 

Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat, niin että hän 
• ilmaisee itseään suullisesti 
• keskustelee ja kertoo, oppii esiintymään luontevasti ja esittämään 

mielipiteitään 
• oppii kuuntelemaan keskittyen 

Oppilaan luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät niin, että hän 
• oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikat sekä oppii ymmär-

tämään harjoittelun näiden taitojen kehittymisessä 
• ymmärtää lukemaansa 
• oppii tarkkailemaan itseään lukijana ja kirjoittajana 
• oppii vähitellen omaa tekstiä kirjoittaessaan ottamaan huomioon 

kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia. 
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen rakentuu niin, että hän 

• tutustuu kuunnellessaan ja lukiessaan kirjoitettuun kielimuotoon, 
hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, 
hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa 

• opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa 
• tottuu tarkastelemaan kieltä 
• tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia 

käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana, lopetusmerkki, otsikko, 
teksti ja kuva 

Tietotekniikka 
Oppilas 

• tutustuu tietokoneeseen, cd-asemaan ja tulostimeen  
• perehtyy näppäimistöön ja hiiren käyttöön 
• oppii käyttämään hiirtä helpoissa ohjelmissa 
• perehtyy tietokoneen käyttöön liittyviin sääntöihin 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Vuorovaikutustaidot 

• keskustelua erilaisissa ryhmissä 
• keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista 
• improvisointia, kerrontaa, leikkiä ja draamaa 
• opettajan lukemisen seuraamista 
• runoja ja loruja 
• esiintymiskokemuksia 

Lukeminen ja kirjoittaminen 

• päivittäistä ääneen lukemista 
• tekstinymmärtämistä kuullun perusteella ja itsekin lukien 
• äänne-kirjain -vastaavuuden runsasta harjoittelua ,tavuja 
• tavuista sanoiksi, sanojen purkaminen 
• sanoista lauseisiin 
• isot ja pienet tekstauskirjaimet 
• oikea kynäote ja kirjoitusasento 
• sanavälit, sanan jakaminen, iso alkukirjain, piste 
• lauseiden tuottamista 
• tietokoneella piirtäminen ja kirjoittaminen 
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Kirjallisuus ja kieli 

• kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse lukien 
• sadut, runot, lorut, kertomukset, sarjakuvat, videot, elokuvat kuun-

nelmat, teatteri 
• kirjoista keskustelua ja muille kertomista 
• käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika, -paikka, juoni 
• kirjaston käytön opettelua, yhteistyötä kirjaston henkilökunnan 

kanssa 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 1. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 
• osaa ilmaista itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle 

kokemuksistaan 
• osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, 

seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja 
pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen 

• osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin. 
Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän 

• osaa lukea melko sujuvasti; tunnistaa sanat ilman kirjain kirjaimel-
ta, tavu tavulta etenemistä ja selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen 
tekstien lukemisesta 

• on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemansa 
• haluaa ilmaista itseään kirjallisesti ja kokeilee kirjoittamista eri tar-

koituksiin osaa tekstauskirjainten kirjainten muodot ja kirjoittaa 
motorisesti melko sujuvasti 

• osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja lähes virheettömästi. 
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut siten, että hän 

• etsii itselleen sopivaa ja mieluista luettavaa 
• on lukenut lukutaitoaan vastaavan lastenkirjan  
• pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä  
• rohkaistuu erittelemään sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimitte-

lemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja 
• on tottunut kielestä ja tekstistä puhuessaan käyttämään opetettuja 

käsitteitä. 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet siten, että hän 
• osaa ilmaista itseään suullisesti epävarmasti 
• osaa toimia epävarmasti arkipäivän puhetilanteissa ja hänellä on 

vaikeuksia seurata opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa 
• tarvitsee tukea ilmaisuharjoituksissa. 

Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt siten, että 
• lukee epävarmasti tuttuja sanoja 
• tuntee kirjaimet 
• kirjoittaa tekstauskirjaimilla epävarmasti 
• osaa kirjoittaa tavuja. 

Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on kehittynyt siten, että hän 
• etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa 
• on lukenut lukutaitoaan vastaavia tekstejä ohjatusti 
• pystyy tekemään vain vähän ikäkaudelleen ominaisia havaintoja 

kielestä: osaa jakaa sanoja tavuihin, osaa tuetusti riimitellä. 
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2. VUOSILUOKKA 
7 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 

Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 
Oppilas 

• oppii kuuntelemaan keskittyen 
• oppii kysymään, vastaamaan ja kertomaan omia tietoja, kokemuk-

siaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään 
• kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisilmaisuaan. 

Oppilaan luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät 
Oppilas  

 
• harjoittelee lukemista ja kirjoittamista päivittäin ja hän oppii tarkkai-

lemaan itseään lukijana ja kirjoittajana 
• oppii ymmärtämään tekstiä itse lukien 
• tutustuu tietotekstiin 
• pyrkii saavuttamaan mahdollisimman sujuvan lukutaidon 
• tottuu käsitteisiin  kirjain, äänne, tavu, sana, lause, lopetusmerkki, 

otsikko, teksti ja kuva. 
• oppii käyttämään isoa alkukirjainta, lauseiden lopetusmerkkejä 
• tuottaa tarinoita ja muuta tekstiä 
• piirtää ja kirjoittaa tietokoneella 

Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen rakentuu 
Oppilas 

• tutustuu kuunnellessaan ja lukiessaan kirjakieleen 
• saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa ja hänen sana- ja ilmaisu-

varastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat 
• opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee luku-

taitoaan vastaavia kirjoja 
• tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Vuorovaikutustaidot 

• keskustelut erilaisissa ryhmissä 
• keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista 
• improvisointia, kerrontaa, leikkiä, draamaa  
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Lukeminen ja kirjoittaminen 

• lukemisen ja kirjoittamisen päivittäistä harjoittelua 
• tekstinymmärtämistä itse lukien 
• mahdollisimman sujuvan lukutaidon saavuttamiseen pyrkimistä 
•  tietotekstiin tutustumista 
• isot ja pienet tyyppikirjaimet 
• oikeinkirjoitusta sana- ja lausetasolla: sanavälit ja sanan jakaminen 

eri riveille, isot alkukirjaimet tutuissa nimissä ja lauseiden alussa, 
lauseiden lopetusmerkit ja niiden käyttö omissa teksteissä 

• tietokoneella piirtäminen ja kirjoittaminen 
• tarinoita ja muun tekstin tuottamista 

Kirjallisuus ja kieli 
• opettajan luentaa kuunnellen ja vähitellen itse lukien 
• sa-

dut,runot,lorut,kertomukset,sarjakuvat,videot,elokuvat,kuunnelmat, 
taetteri 

• käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni;  
• kirjaston käytön opettelua, yhteistyötä kirjaston henkilökunnan 

kanssa 

KUVAUS  OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienel-
le ryhmälle havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat 
pystyvät seuraamaan kerrontaa 

• osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, 
seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja 
pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi 
kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä 

• osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin. 
Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän 

• on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistu-
misen vaiheeseen; hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän 
selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta  

• on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; 
hän pystyy jo tekemään päätelmiä lukemastaan 

• osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman 
arkensa kirjoittamistilanteista, hän osaa myös käyttää mielikuvitus-
ta kirjoittaessaan 

• osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa 
tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella 

• osaa kirjoittaa  helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja 
on alkanut käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa 
isoa kirjainta.  

Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän 
• etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaito-

aan viihtymiseen ja myös löytääkseen tietoa 
• on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, 

ja hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjel-
mien seuraamiseen käyttämiseen 

• pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän 
rohkaistuu erittelemään sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimitte-
lemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa lue-
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tella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjes-
tystä 

• on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja 
käsitteitä. 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 
• suoriutuu arkipäivän puhetilanteissa vielä epävarmasti 
• vältää osallistumista ilmaisuharjoituksiin. 

Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän 
• on alkavan lukemisen vaiheessa, mutta perustekniikka on vahvis-

tumatta 
• löytää lukemastaan tekstistä keskeisiä asioita 
• ilmaisee itseään kirjallisesti  epävarmasti 
• kirjoittaa motorisesti epävarmasti, kirjainten sitominen tuottaa vai-

keuksia 
•  osaa kirjoittaa oikein helppoja kaksi- ja kolmetavuisia tuttuja sano-

ja. 
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän 

• etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa 
• on lukenut ainakin yhden lukutaitoaan vastaavan lastenkirjan 
• osaa ohjatusti tarkastella sanojen tavu- ja äännerakennetta, sano-

jen merkityksiä ja muotoja ja riimittelyä 
• osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä 
• on epävarma opituista käsitteistä kielestä ja tekstistä puhuessaan. 
• selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista 
• osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa 

tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella 
• osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja 

on alkanut erottaa lauseiden rajoja 
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 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKILLA 3-5 10.1.2

Vuosiluokkien 3-5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äi-
dinkielen perustaitojen oppiminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- kirjoi-
tustekniikan oppiminen, luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataito-
jen kartuttaminen. Oppilasta ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kir-
joittamaan erityyppisiä tekstejä. Kirjallisuuden lukemisella on näinä vuosina it-
seisarvoa, mutta sillä tuetaan myös oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvi-
tuksen ja luovuuden kehittymistä. Oppilasta harjaannutetaan myös oman lukuko-
kemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen. 

 
EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Äidinkielen opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja äidin-
kielenopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet 
ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt  

Ihmisenä kasvaminen 
Äidinkielessä luku-, keskustelu- sekä kirjoitustehtävät antavat monipuolisia ainek-
sia maailmankuvan rakentamisen ja ihmisenä kasvamisen tueksi 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Äidinkieleen sisältyy laaja katsaus niin suomalaisen kuin eurooppalaisenkin kirjalli-
suuden historiaan. Myös oman aikamme kieltä ja kulttuuria tarkastellaan: käsiteltä-
viä aiheita ovat mm. suomalaisten mediankäyttötavat ja viestintäkulttuuri. 

Viestintä ja mediataito 
Äidinkielessä opetellaan viestimään tehokkaasti sekä olemaan kriittinen viestien 
vastaanottaja puhuen ja kirjoittaen. 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Oppilasta rohkaistaan osallistuvaan, aktiiviseen kansalaisuuteen ja hänelle opete-
taan tarvittavia viestinnällisiä taitoja. 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Äidinkielessä käsitellään aihepiiriin liittyviä tekstejä ja tiedonhakutehtäviä. Opetel-
laan lukemaan mainoksia ja olemaan kriittisiä kuluttajia. 

Turvallisuus ja liikenne 
Käsitellään aihepiiriin liittyviä tekstejä ja tehtäviä. 

Ihminen ja teknologia 
Äidinkielessä painopiste on viestintäteknologiassa ja ihmisen ja teknologian suh-
teessa. Mm. tiedonhaku Internetistä, viestintäteknologian käyttö ja sähköisten vies-
timien kehitys ovat aihepiirejä. 

Tietotekniikan opetus 
Äidinkielessä harjoitellaan tekstinkäsittelyä ja tiedonhakua tietoverkoista vaikeutu-
vasti oppilaan ikätason mukaan. (Ks. opetussuunnitelman tietostrategia.) 
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3. VUOSILUOKKA 
5 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 

Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 
Oppilas 

• oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viesti-
jän taitoja 

• oppii perustietoa sanojen, kuvien, äänen ja vastaanottajan vuoro-
vaikutuksesta 

• kehittää omaa kerrontaansa ja kokonaisilmaisuaan 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas 

• harjaantuu lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä; tutustuu erilaisiin 
lukutapoihin ja luetun ymmärtämistä parantaviin strategioihin 

• opettelee ohjatusti valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin 
ja harjoittelee yhdistämään tekstien herättämiä ajatuksia omaan 
elämäänsä 

• opettelee etsimään tietoa ikäkaudelleen sopivista lähteistä  

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy 
Oppilas 

• oppii rakentamaan tekstejä suullisesti ja kirjallisesti 
• harjoittelee itsensäilmaisutaitoja 
• harjoittelee sujuvaa käsinkirjoittamista ja tutustuu tekstin tuottami-

seen tekstinkäsittelyohjelmalla 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 
Oppilas 

• lukee mielellään monipuolista lasten kirjallisuutta 
• kiinnostuu kielen toiminnasta: oppii perusasioita kielen rakenteesta 
• tutustuu perustietoon mediasta 
• havaitsee ympäristössään puhuttavat eri kielet 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Vuorovaikutustaidot 

• tutustumista viestinnän perustekijöihin: kertomista, selostamista, 
oman mielipiteen esittämistä, kysymysten tekoa, oman kerronnan 
ja ilmaisun rikastuttamista 

• keskustelupuheenvuoron käyttämisen ja toiset huomioonottavan 
kuuntelemisen harjoittelua 

Tiedonhallintataidot 

• erilaisten tietokirjojen käytön harjoittelua: sisällysluettelo ja hake-
misto, kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista. 

• tiedon hakeminen tietoverkosta 
• pääasioiden löytäminen ikäkaudelleen tarkoitetusta tekstistä 
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Tekstinymmärtäminen 

• keskittyvän ja ymmärtävän lukemisen ja kuuntelun harjoittelua 
• tekstin sisällön ja rakenteen ennustamista kuvien, otsikon ja aikai-

sempien lukukokemusten ja ennakkotietojen perusteella 
• pääasioiden erottamista yksityiskohdista, kysymysten esittämistä, 

päätelmien tekoa ja yksinkertaisten ajatuskarttojen laatimista  

Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen  

• juonellisten kertomusten laatimista 
• pieniä suullisia esityksiä eri aiheista 
• yleiskielen käytön, selkeän ja sujuvan käsialan ja oikeinkirjoituksen 

perusasioiden harjoittelua 

Kielen tehtävät ja rakenne 

• äännerakenteen ja sanaluokkien opiskelua 
• sanojen merkitysten tarkastelua tekstiyhteydessä ja sanojen ryh-

mittelyä 
• lauseiden rakentamisen harjoittelua 

Kirjallisuus ja muu kulttuuri 
• erilaisten tekstien runsasta lukemista: luokan yhteisten kokonais-

teosten, lyhyempien tekstien ja vapaavalintaisten kirjojen lukemista 
tai kuuntelemista 

• luetun tai kuullun käsittelyä ja lukukokemuksen jakamista eri tavoin 

Yhteistyö kirjaston kanssa 
• kirjaston aineistoihin ja niiden järjestykseen/luokitukseen tutustu-

mista ns. kirjastosuunnistuksen avulla 
• yksinkertaista tiedonhakua 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 3. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• rohkenee ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti 
• kertoo omista ajatuksistaan ja havainnoistaan 
• pyrkii perustelemaan mielipiteitään 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 
• on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon 
• osaa hakea tietoa sisällysluettelon ja hakemiston avulla 
• osaa käyttää kirjastoa kirjojen lainaamiseksi 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehitty-
nyt niin, että hän 

• osaa laatia juonellisen kertomuksen sekä suullisesti että kirjallises-
ti 

• osaa tekstata ja tuottaa käsialakirjoitusta 
• osaa käyttää isoja välimerkkejä 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt 
niin, että hän 

• erottaa substantiivin, adjektiivin ja verbin 
• osaa vertailla adjektiiveja 
• hahmottaa lauseita 
• on lukenut luokan yhteisen kokonaisteoksen, valinnaisia kirjoja se-

kä lyhyitä tekstejä 
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ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 
• ilmaisee itseään epävarmasti 
• osallistuu yhteisiin ilmaisuharjoituksiin 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 
• osaa lukea, vaikkakin hitaasti 
• ymmärtää pääosin lukemansa 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehitty-
nyt niin, että hän 

• osaa tekstata ja sitoa tyyppikirjaimia toisiinsa 
• osaa kirjoittaa helppoja sanoja oikein 
• kirjoittaa epävarmasti omaan kokemukseen ja mielikuvitukseen pe-

rustuvia tekstejä 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt 
niin, että hän 

• osaa etsiä tekstistä lauseita 
• tietää, että sanoja voidaan luokitella eri tavoin 
• on lukenut omavalintaisia lyhyitä tekstejä sekä kirjasia 
• osaa nimetä helppolukuisesta tekstistä päähenkilön ja tapahtuma-

paikan 

4. VUOSILUOKKA 
5 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 

Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 
Oppilas 

• omaksuu aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja erilaisissa vies-
tintätilanteissa sekä rohkaistuu osallistumaan keskusteluihin 

• harjoittelee toimimista tekstiympäristöissä, joissa vastaanottajan, 
sanojen, kuvien ja äänen vuorovaikutus on olennaista 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas 

• harjaantuu erilaisten tekstien lukemisessa sekä pyrkii arvioimaan 
itseään lukijana 

• kehittää ymmärtävän lukemisen taitoaan tutustumalla erilaisiin lu-
kutapoihin 

• opettelee valitsemaan luettavaa eri tarkoituksiin 
• harjoittelee ohjatusti etsimään tietoa eri lähteistä 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy 
Oppilas 

• opettelee rakentamaan tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti 
• kehittää itseilmaisutaitoaan, itsearviointikykyään sekä erilaisten 

tekstien pohdintataitoaan 
• oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, tutustuu tekstin tuottamiseen 

tekstinkäsittely-ohjelmalla sekä joidenkin viestintävälineiden käyt-
töön. 
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Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 
Oppilas 

• lukee mielellään monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta 
• lisää kielellistä kiinnostuneisuuttaan; oppii kieliopillisen kuvauksen 

perusteita ja havaitsee ympäristössään puhuttavat eri kielet 
• oppii perustietoa mediasta 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Vuorovaikutustaidot 

• Vuorovaikutuksen havainnointia, aktiivisen ja toiset huomioon ot-
tavan kuuntelun 

• harjoittelua, oman ilmaisun rikastuttamista, keskustelupuheenvuo-
ron käytön harjoittelua, selostamista, kertomista, oman mielipiteen 
esittämistä, asiointia ja kysymysten 

• tekoa. 

Tiedonhallintataidot 

• Erilaisten tietokirjojen käytön harjoittelua: sisällysluettelo ja hake-
misto, tietotekstien 

• avaamisen opettelua, kirjaston aineiston ryhmittelyä ja sisältöihin 
tutustumista, kirjojen hakua ja varausta sekä tiedonhakua tietover-
koista. 

Tekstinymmärtäminen 

• tekstin sisällön ja rakenteen ennustamista, pääasioiden erottamista 
yksityiskohdista 

• tiivistämistä, kysymysten esittämistä ja väliotsikointia, päätelmien 
tekoa, luetun  

• kuullun arviointia sekä ajatuskarttojen laatimista 

Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen 

• juonellisen kertomuksen laatimisen harjoittelua, tukisanaliuskan 
hyödyntämistä 

• esityksen jaksottamista, selostamista ja kuvailua, mielipiteen ilmai-
sua ja perustelua 

• yleiskielen käytön opettelua 
• selkeän käsialan sekä oikeinkirjoituksen perusteiden harjoittelua. 

Kielen tehtävät ja rakenne 

• sanojen merkitysten tarkastelua tekstiyhteydessä, sanojen ryhmit-
telyä merkityksen ja taivutuksen perusteella 

• lauseiden tarkastelua rakenteellisina ja toisiinsa liittyvinä yksikköi-
nä 

Kirjallisuus ja muu kulttuuri 

• tutustumista kirjallisuuden eri lajeihin, tekstien monipuolista luke-
mista, luokan yhteisten kokonaisteosten, lyhyempien tekstien sekä 
vapaavalintaisten kirjojen lukemista tai kuuntelemista 

• luetun tai kuullun käsittelyä ja oman lukukokemuksen jakamista eri 
tavoin 

• keskeisiin kirjallisuuden käsitteisiin tutustumista 
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HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 
• rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti 
• pyrkii kehittämään ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan osallistumalla 

aktiivisesti harjoituksiin 
• vertailee omia havaintojaan toisten havaintoihin 
• kehittyy mielipiteidensä perustelemisessa 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 
• lukee sujuvasti sekä hyödyntää luetunymmärtämismenetelmiä 
• osaa käyttää kirjaston palveluja sähköisen sekä painetun tiedon et-

sinnässä 
• kykenee ohjatusti tuottamaan sekä kirjallisen että suullisen esityk-

sen annetusta aiheesta 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä  ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehitty-
nyt niin, että hän 

• osaa jaotella sanoja sanaluokkiin 
• kirjoittaa sanat pääosin oikein 
• kirjoittaa nominatiivialkuiset yhdyssanat yleensä oikein 
• osaa käyttää repliikkiviivaa 
• käyttää pientä ja isoa alkukirjainta useimmiten oikein  
• pystyy suunnittelemaan ja parantamaan tekstiään. 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt 
niin, että hän 

• ymmärtää verbien tehtävän lauseessa  
• osaa pohtia sanojen merkitystä ja muotoa sekä ymmärtää puhe- ja 

kirjakielen eroja 
• oppii työstämään luettuja tekstejä eri menetelmin 
• osaa valita itselleen mieluista luettavaa sekä kuvailla itseään luki-

jana 
• tunnistaa luetusta pää- ja sivuhenkilön, juonen sekä tapahtumapai-

kan ja –ajan  
• tutustuu fiktioon 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 
• ilmaisee itseään epävarmasti 
• osallistuu ilmaisuharjoituksiin 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää tekstejä on kehittynyt niin, että hän 
• osaa lukea, joskin vielä hitaasti 
• ymmärtää pääosin lukemansa 
• osaa hakea jonkin verran tietoa sisällysluettelon ja hakemiston 

avulla 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehitty-
nyt niin, että hän 

• osaa tekstata ja tuottaa tyyppikirjoitusta 
• osaa kirjoittaa tuttuja sanoja oikein 
• käyttää pieniä ja isoja kirjaimia jossain määrin oikein 
• kirjoittaa epävarmasti kokemukseen ja mielikuvitukseen perustuvia 

tekstejä 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt 
niin, että hän 

• tunnistaa verbin, substantiivin ja adjektiivin 
• taivuttaa verbejä persoonamuodoissa 
• osaa taivuttaa adjektiiveja vertailumuodoissa 
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• osallistuu luokan yhteisten kokonaisteosten lukemiseen sekä työs-
tämiseen 

• nimeää juonellisesta tekstistä henkilöitä, tapahtumapaikan sekä -
ajan 

5.VUOSILUOKKA 
4 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 

Oppilaan vuorovaikutustaidot 
Oppilas 

• pyrkii vastavuoroiseen viestintään erilaisissa lähiympäristönsä 
viestintätilanteissa 

• oppii toimimaan tekstiympäristössä, jossa sanat, kuvat ja äänet 
ovat vuorovaikutuksessa 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas 

• oppii käyttämään erilaisia lukutapoja ja luetunymmärtämistä paran-
tavia strategioita 

• oppii valitsemaan luettavaa eri tarkoituksiin ikäkaudelleen sopivista 
lähteistä  

• harjoittelee erilaisten tiedonhankintamenetelmien käyttöä 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy 
Oppilas 

• oppii rakentamaan tekstejä eri tarkoituksiin sekä suullisesti että kir-
jallisesti. 

• harjoittelee mielipiteen ilmaisua ja perustelua ja tottuu arvioimaan 
omaa ilmaisuaan 

• laajentaa ja täsmentää sanavarastoaan 
• kirjoittaa sujuvasti käsin ja harjoittelee tekstinkäsittelyohjelman 

käyttöä ja oppii käyttämään viestintävälineitä 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee. 
Oppilas 

• säilyttää positiivisen asenteen lukemista kohtaan 
• tutustuu oman ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, te-

atterin ja elokuvan keinoin 
• oppii äidinkielen rakenteen perusteita 
• ymmärtää ympäristössään havaitsemien muiden kielten arvon 
• oppii perustietoa mediasta 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Vuorovaikutustaidot 

• vuorovaikutuksen harjoittelua, kertomista, oman mielipiteen esit-
tämistä, asiointia, kysymysten tekoa, oman ilmaisun rikastuttamis-
ta  

• vuorovaikutuksen havainnointia, toisen mielipiteet huomioivan 
kuuntelun harjoittamista 

Tiedonhallintataidot 
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• erilaisten tietokirjojen käytön harjoittelua 
• tiedonhaun harjoittelemista tietoverkosta 
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Tekstinymmärtäminen 

• silmäilevää, etsivää, sana- ja asiatarkkaa ja päättelevää lukemista 
• tekstin sisällön analysointia: pääasioiden erottamista sivuasioista, 

tiivistämistä, väliotsikointia, kysymysten esittämistä, muistiin-
panojen tekemistä, päätelmien tekoa sekä luetun ja kuullun arvioin-
tia 

• ajatuskarttojen laadintaa. 

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 

• juonellisten kertomusten teko, oman mielipiteen ilmaisu ja sen pe-
rustelu 

• omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstinte-
koprosessien vakiinnuttaminen 

• työn viimeistely palautteen pohjalta käsin, kappalejako, sujuva kä-
siala ja oikeakielisyys 

Kielen tehtävät ja rakenne 
• sanojen merkitysten tarkastelua ja vertailua tekstiyhteydessä 
• sanojen ryhmittelyä merkityksen ja taivutuksen perusteella 
• taivutuksen tehtävien tarkastelua tekstilauseissa 
• puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien vertailua 

Kirjallisuus ja muu kulttuuri 

• erilaisten tekstien runsasta lukemista  
• luokan yhteisen kokonaisteoksen, vapaavalinnaisten teosten ja 

muiden lyhyempien tekstien runsasta lukemista ja kuuntelemista 
• oman lukukokemuksen jakamista eri tavoin 
• keskeisiin kirjallisuuden käsitteisiin tutustumista.  

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 
• rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisis-

sa tilanteissa ja haluaa kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan 
• osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa 
• kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee 

niitä toisten havaintoihin 
• pystyy omassa viestinnässään jo jonkin verran ottamaan huomioon 

viestintätilanteen ja -välineen  
• pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavut-

taa vastaanottajan 
• osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia 

mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan niitä 
• on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa 
• osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinois-

ta viestin sisältöä ja viestintätilannetta koskevia päätelmiä 
• pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen 

esityksen 
• 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 
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• 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 kehitty-
nyt niin, että hän 

• osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kerto-
muksen, kuvauksen ja ohjeen 

• suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tie-
toon, kokemukseen ja mielikuvitukseen perustuvia tekstejä 

• hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja laa-
jeneva sanavarasto  

• ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jä-
sentämisessä 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 alkukirjai-

men käytössä ja yhdyssanojen muodostamisessa, käyttää oikein 
lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään myös muita välimerkke-
jä. 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt 
niin, että hän 

• hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden 
tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa  

• on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan 
sen osia 

• osaa etsiä ja luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä 
sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin 

• tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa 
• hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin 

sekä hahmottaa lauseen tekstin osaksi 
• tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden 

työnjakoa jo omassa ilmaisussaan  
• on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä teks-

tejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin  
• pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla it-

seään lukijana; hän laajentaa lukemalla tietämystään, saa elämyk-
siä ja kehittää mielikuvitustaan  

• on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin ra-
kennettuun fiktioon.  

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 

Vuorovaikutustaidot 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• ilmaisee itseään epävarmasti sekä suullisesti että kirjallisesti  
• esittää epävarmasti omia näkemyksiään 
• osallistuu arasti ilmaisuharjoituksiin 

Tiedonhankintataidot 
Oppilaantaidot ovat kehittyneet niin, että 
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• osaa käyttää sisällysluetteloa ja hakemistoa sekä kirjastoa etsies-
sään tarvitsemaansa tietoa painetusta lähteistä, mutta tarvitsee pal-
jon tukea ja ohjausta 
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Lukutaito 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• osaa lukea ja löytää helpoista teksteistä ydinasiat 
• osaa tiivistää lyhyen ja rakenteeltaan helpon tekstin. 

Kirjoitustaito 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• osaa tekstata ja kirjoittaa tyyppikirjoitusta sekä osaa jossain mää-
rin tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla 

• osaa kirjoittaa rakenteeltaan helppoja sanoja oikein, hallitsee pie-
nen ja ison kirjaimen keskeiset käyttötavat 

• pystyy ohjatusti suunnittelemaan tekstinsä sisältöä, kokemukseen 
ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien kirjoittaminen epävarmaa. 

Kielen tehtävä ja rakenne 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• osaa etsiä tekstistä lauseita 
• osaa etsiä ja luokitella sanoja ja tunnistaa prototyyppisen verbin, 

substantiivin ja adjektiivin 

Kirjallisuus 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• on lukenut ainakin yhden luokan yhteisen kokonaisteoksen, lyhyitä 
tekstejä ja erilaisia varsinaisia kirjoja  ja työstänyt niitä 

• pystyy valitsemaan itselleen luettavaa 
• on tutustunut elokuvan, teatterin ja median keinoin rakennettuun 

fiktioon. 

94 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   95 
 

 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKILLA 6- 9 10.1.3

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 teh-
tävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia 
median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjalli-
suudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä. 

 
EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Äidinkielen opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja äidin-
kielenopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet 
ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt  

Ihmisenä kasvaminen 
Äidinkielessä luku-, keskustelu- sekä kirjoitustehtävät antavat monipuolisia ainek-
sia maailmankuvan rakentamisen ja ihmisenä kasvamisen tueksi 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Äidinkieleen sisältyy laaja katsaus niin suomalaisen kuin eurooppalaisenkin kirjalli-
suuden historiaan. Myös oman aikamme kieltä ja kulttuuria tarkastellaan: käsiteltä-
viä aiheita ovat mm. suomalaisten mediankäyttötavat ja viestintäkulttuuri. 

Viestintä ja mediataito 
Äidinkielessä opetellaan viestimään tehokkaasti sekä olemaan kriittinen viestien 
vastaanottaja puhuen ja kirjoittaen. 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Oppilasta rohkaistaan osallistuvaan, aktiiviseen kansalaisuuteen ja hänelle opete-
taan tarvittavia viestinnällisiä taitoja. 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Äidinkielessä käsitellään aihepiiriin liittyviä tekstejä ja tiedonhakutehtäviä. Opetel-
laan lukemaan mainoksia ja olemaan kriittisiä kuluttajia. 

Turvallisuus ja liikenne 
Käsitellään aihepiiriin liittyviä tekstejä ja tehtäviä. 

Ihminen ja teknologia 
Äidinkielessä painopiste on viestintäteknologiassa ja ihmisen ja teknologian suh-
teessa. Mm. tiedonhaku Internetistä, viestintäteknologian käyttö ja sähköisten vies-
timien kehitys ovat aihepiirejä. 
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Tietotekniikan opetus 
Äidinkielessä harjoitellaan tekstinkäsittelyä ja tiedonhakua tietoverkoista vaikeutu-
vasti oppilaan ikätason mukaan. (Ks. opetussuunnitelman tietostrategia.) 

6. VUOSILUOKKA 
5 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 

Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 
Oppilas 

• rohkaistuu viestintään eri tilanteissa lähiympäristössään. 
• harjaantuu toimimaan tekstiympäristöissä, joissa vastaanottajan, 

sanojen, kuvien ja äänen vuorovaikutus on olennaista. 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas 

• saa perustietoa kriittisenä lukijana ja kuuntelijana toimimisesta eri-
laisissa tekstiympäristöissä. 

• harjoittelee aktiivisen kuuntelun taitoa 
• harjoittelee valitsemaan luettavaa eri tarkoituksiin sekä etsimään 

tietoa eri lähteistä 
• harjoittelee erilaisia lukutapoja 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy 
Oppilas 

• tuottaa monipuolisesti tekstejä 
• kehittää itsensäilmaisutaitoaan, itsearviointikykyään sekä erilaisten 

tekstien pohdintataitoa 
• harjoittelee tekstin suunnittelua 
• harjaantuu tekstin tuottamiseen tekstinkäsittelyohjelmalla 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 
Oppilas 

• jatkaa lukuharrastustaan 
• oppii perustietoa äidinkielen rakenteesta 
• saa käsityksen median mahdollisuudesta ohjata ihmisen valintoja 
• suvaitsee eri kieliä ympäristössään 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Vuorovaikutustaidot 
• opitaan perustietoja vuorovaikutuksesta 
• aktiivisen ja toiset huomioonottavan kuuntelemisen harjoittelua 
• puheenvuoron käytön harjoittelua 
• selostamista 
• oman mielipiteen esittämisen ja puolustamisen harjoittelua 
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Tekstinymmärtäminen 

• ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua 
• erilaisten lukutapojen harjoittelemista 
• yhteyksien rakentamista tekstin ja vastaanottajan välille 
• lukukokemusten jakamista 
• tekstin sisällön tiivistämistä 

Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen 
• kirjoitelmien laatimista 
• otsikointia, jaksottamista, jäsentelytapojen harjoittelua 
• pienimuotoisten puhe-esitysten laatimista 
• selostamista 
• mielipiteen ilmaisua ja perustelua 
• lause- ja virketajun kehittämistä 
• oikeinkirjoituksen harjoittelua 
• tekstien kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen. 

Tiedonhallintataidot 

• tiedonhankinnan harjoittelua tietokirjoista ym. lähteistä 
• tietoverkkojen käytön harjoittelua 

Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 

• opitaan hyväksymään äidinkielen ohella muitakin kieliä 
• suomen kielen muoto- ja lauserakenteen opiskelua 
• kaunokirjallisuuden luokittelu päälajeihin 
• luodaan pohjaa kirjalliselle yleissivistykselle 
• yhteisten ja valinnaisten kokonaisteosten lukemista 
• teatterin ja elokuvan hyödyntäminen opetuksessa 

Yhteistyö kirjaston kanssa 

• tiedonhakutaitojen syventäminen esim. musiikin tiedonhaku 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 
• rohkenee ja haluaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti sekä 

ryhmässä että yksin esiintyessään 
• osoittaa kuuntelemisen taitoa 
• osaa esittää ehdotuksen, kysymyksen ja perusteluja sekä käyttää 

puheenvuoron. 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 

• osaa etsiä kriittisenä lukijana ja kuuntelijana perustietoa erilaisista 
tekstiympäristöistä 

• osaa hakea tietoa erilaisiin tarkoituksiin erilaisista lähteistä 
• osaa käyttää kirjastoa tiedonhakulähteenä 
• osaa ohjatusti käyttää erilaisia lukutapoja. 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt 
niin, että hän 

• osaa tuottaa monipuolisia tekstejä 
• osaa tekstata ja tuottaa käsialakirjoitusta 
• osaa suunnitella tekstejä 
• osaa tuottaa tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla 
• osaa ilmaista itseään draaman keinoin  
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• osaa havainnoida ja arvioida äidinkielen taitojaan. 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt 
niin, että hän 

• osaa yleisimmät sanaluokat ja lauseenjäsenet 
• osaa adjektiivien vertailun 
• tietää median vaikutusmahdollisuuksista ihmisen valintojen ohjaa-

jana 
• on lukenut luokan yhteisesti sopimat kokonaisteokset, valinnaisia 

kirjoja sekä muita tekstejä. 
• suvaitsee eri kieliä ympäristössään. 

 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA  
 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt 
niin, että hän 

• kirjoittaa epävarmasti erilaisia tekstejä 
• hallitsee puutteellisesti oikeinkirjoituksen perusasiat 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin  
• on jäsentymätön 

Vuorovaikutustaidot 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• ilmaisee itseään epävarmasti sekä suullisesti että kirjallisesti  
• esittää epävarmasti omia näkemyksiään 
• osallistuu arasti ilmaisuharjoituksiin 

Tiedonhankintataidot 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että 

• osaa käyttää avusteisesti kirjastoa, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia 
sekä tietoverkkoja tiedonhankinnassaan  

• osaa käyttää sisällysluetteloa ja hakemistoa sekä kirjastoa etsies-
sään tarvitsemaansa tietoa painetusta lähteistä, mutta tarvitsee pal-
jon tukea ja ohjausta 

Lukutaito 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• osaa lukea ja löytää helpoista teksteistä ydinasiat 
• osaa tiivistää lyhyen ja rakenteeltaan helpon tekstin. 
• osaa nimetä tekstistä päähenkilön ja tapahtumapaikan 

Kirjoitustaito 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• osaa tekstata ja kirjoittaa tyyppikirjoitusta sekä osaa jossain mää-
rin tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla 

• osaa kirjoittaa lauseita rakenteellisesti, mutta hallitsee puutteelli-
sesti oikeinkirjoituksen perusasiat 

• pystyy ohjatusti suunnittelemaan tekstinsä sisältöä 
• kirjoittaa epävarmasti erilaisia tekstejä. 

98 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   99 
 

Kielen tehtävä ja rakenne 
Oppilaan taidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• osaa etsiä tekstistä lauseita 
• osaa etsiä ja luokitella sanoja ja tunnistaa persoonamuotoisen ver-

bin ja erottaa aikamuodot 
• tietää joitakin sanaluokkia ja lauseenjäseniä 
• osaa adjektiivien vertailun  
• on lukenut yhden luokan valitsemista kokonaisteoksista sekä lyhyi-

tä tekstejä sekä kirjasia 
• tietää median vaikutusmahdollisuuksista 

7. VUOSILUOKKA, 
3 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 

Oppilaan vuorovaikutustaitojen karttuminen 
Oppilas  

• kehittää viestintävalmiuttaan, viestintärohkeuttaan ja tilannetajuaan 
• harjaantuu toimimaan erilaisissa viestintäympäristöissä tavoitteel-

lisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen 
• oppii rakentamaan myönteistä viestintäilmapiiriä ja suojelemaan si-

tä. 
• tottuu siihen, että on erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuo-

rovaikutukseen 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas 

• kehittyy aktiivisena ja kriittisenä lukijana ja kuuntelijana 
• harjaantuu tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, mil-

laista luku-, kuuntelu- tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite 
edellyttävät 

• tottuu tiedonhankintaan ja käyttöön ja oppii käyttämään lähteitä 

Oppilaan taito tuottaa ja hyödyntää tekstejä eri tarkoituksiin kehittyy 
Oppilas 

• tuottaa tekstejä monipuolisesti hyödyntäen oppimaansa kielitaitoa 
• rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan omia näkemyksiään 

sekä kommentoimaan rakentavasti muiden ajatuksia 
• tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti 

puhe- ja kirjoitustehtävissään 
• oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanot-

tajan teksteissään 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 
Oppilas 

• oppii perustietoa omasta äidinkielestään ja sen rakenteesta ja so-
pimuksista 

• innostuu lukemaan monipuolisesti 
• oppii avartamaan esteettistä kokemusmaailmaansa, vahvistamaan 

eettistä tietoisuuttaan ja syventämään näkemystään kulttuureista 
• saa uusia näkemyksiä erilaisista teksteistä ja suvaitsee erilaisia 

kielenpuhujia 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Vuorovaikutustaidot 

• opitaan perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, ra-
kenteesta ja ilmaisutavasta 

• harjoitellaan keskustelun pelisääntöjä opetustilanteissa sekä järjes-
tetyissä keskustelutilanteissa 

• harjoitellaan puheenvuoron mitoittamista ja ajoittamista  
• vahvistetaan viestintärohkeutta ja –varmuutta 

Tekstinymmärtäminen 
• eri lukustrategioiden harjoittelua 
• silmäilevä, etsivä, sana- ja asiatarkka sekä päättelevä lukeminen 
• selostavien, kuvailevien ja kertovien tekstityyppien lukemista. 
• kulttuurissa keskeisten tekstilajien tarkastelua ja tulkintaa 
• kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä 
• lukukokemusten jakamista 
• tekstin tiivistämistä 
• ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua niin perusopetusti-

lanteissa kuin puhe-esitystilanteissa 

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 

• tekstintekoprosessin vakiinnuttamista: tavoitteiden määrittely, 
suunnittelu ja toteuttaminen 

• varmennetaan tekstin jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaitoja 
• omien elämysten ja näkemysten kuvaamista sekä fiktioiden tuotta-

mista 
• kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituk-

sen vahvistamista 
• kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen 
• pienimuotoisia puhe-esityksiä 

Tiedonhallintataidot 
• tiedonhankinnan suunnittelua 
• tietojen hankintaa painetuista ja sähköisistä lähteistä 
• muistiinpanotekniikan opettelua ja yksinkertaisten lähdemerkintö-

jen harjoittelua 

Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 

• käsitellään sitä, miten kieli luokittelee maailmaa 
• suomen kielen äänne- ja muotorakenteen tarkastelua 
• luetaan yhteisesti valittuja ja omavalintaisia kokonaisteoksia sekä 

lyhyitä tekstejä 
• kirjallisuuden keskeisiä käsitteitä hyödynnetään tekstejä analysoi-

taessa 
• kaunokirjallisuuden luokittelu päälajeihin 
• elokuvan keinojen ja elokuvakokemusten erittelyä 

Yhteistyö kirjaston kanssa  
Oppilas 

• harjoittelee tiedonhakua erilaisilla verkkoaineistoilla (sanahaut, ai-
hehaut) ja kirjaston eri osastoilla 

• oppii käyttämään tietoa valikoiden ja kriittisesti 
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• saa vinkkejä nuortenkirjallisuudesta 

8. VUOSILUOKKA 
3 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 

Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuva 
Oppilas 

• kehittää viestintävalmiuttaan eri mediaympäristöissä 
• harjaantuu antamaan palautetta ja oppii hyödyntämään sitä 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas 

• harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuuntelijaksi 
• kehittyy tekstilajien tuntijana ja tulkitsijana 
• varmentaa tiedonhankintataitojaan ja käyttää niitä suunnitelmalli-

sesti 

Oppilaan taito tuottaa erilaisia tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin 
kehittyy 
Oppilas 

• tuottaa monipuolisesti vaikuttavia tekstejä oppimaansa kielitietoa 
hyödyntäen 

• ymmärtää tekstin laatimisen prosessina 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin syvenee 
Oppilas 

• monipuolistaa lukuharrastustaan 
• saa käsityksen mediatekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata 

maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja 
• vahvistaa eettistä tietoisuuttaan ja laajentaa näkemystään kulttuu-

reista 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Vuorovaikutustaidot 
• analysoidaan ja arvioidaan mediatekstejä sekä tuotetaan niitä 
• harjoitellaan omien näkemysten ja mielipiteiden esittämistä ja pe-

rustelemista 
• opitaan vaikuttavan kielen keinoja ja hyödynnetään niitä puhutussa 

ja kirjoitetussa muodossa 

Tekstinymmärtäminen 

• oppilas oppii lukemaan pohtivia ja kantaa ottavia tekstityyppejä 
asia- ja kaunokirjallisissa teksteissä 

• mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamista ja 
erittelyä vaikuttavuuden kannalta 

• puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, ar-
vojen ja asenteiden etsimistä ja arviointia 

• kriittisen lukemisen ja kuuntelun harjoittelua 
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Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 

• oppilas oppii suuntaamaan tekstejä eri kohderyhmille ja erilaisiin 
viestintävälineisiin 

• oppilas kehittelee suunnitelmallisesti puhutun ja kirjoitetun tekstin 
kieltä, sisältöä ja muotoa 

• oppilas harjaantuu käyttämään yleispuhekieltä ja kohteliasta, kuuli-
jan huomioon ottavaa ilmaisu- ja viestintätapaa 

• kirjoitetun kielen ilmaisukeinot monipuolistuvat 

Tiedonhallintataidot 
• oppilas kehittää tiedonhankintataitojaan: painettujen ja suullisten 

lähteiden käytön harjoittelua esimerkiksi haastattelujen, selostuk-
sien ja referaattien muodossa 

• lähteiden merkintätapojen varmentamista 
• aineistojen valikointia, ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi 
• lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia 

Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin 

• oppilaan tieto suomen kielen muoto- ja lauserakenteesta laajenee 
• oppilas tutustuu joihinkin kirjallisuuden lajityyppeihin ja tyyleihin 
• hän lukee yhteisiä ja valinnaisia kokonaisteoksia sekä lyhyitä teks-

tejä, mm. novelleja ja runoja 
• mediankäyttötottumusten seuraamista ja arviointia 
• elokuvakokemusten hankkimista ja kokemusten erittelyä 

Yhteistyö kirjaston kanssa 

• oppilas tutustuu edelleen nuortenkirjallisuuteen ja muihin kirjalli-
suuden lajityyppeihin sekä Internetissä oleviin kaunokirjallisuusai-
heisiin linkkeihin  

9.VUOSILUOKKA 
3 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 

Oppilaan vuorovaikutustaitojen karttuminen 
Oppilas  

• toimii puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti 
• ymmärtää eri näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas 

• hallitsee tiedonhankinnan ja – käytön prosessina  
• oppii käyttämään monenlaisia lähteitä kriittisesti ja osaa arvioida 

lähteiden luotettavuutta 

Oppilaan taito tuottaa ja hyödyntää tekstejä eri tarkoituksiin kehittyy 
Oppilas 

• tuottaa tekstejä monipuolisesti hyödyntäen oppimaansa kielitaitoa 
ja saamaansa palautetta  

• suunnittelee viestintäänsä ja etenee työssään tavoitteellisesti 
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Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 
Oppilas 

• saa perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelus-
ta ja muuttumisesta 

• monipuolistaa lukuharrastustaan 
• syventää kirjallisuudentuntemustaan  
• oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klas-

sikoita 
• saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista 
• laajentaa esteettistä kokemusmaailmaansa, 
• vahvistaa eettistä tietoisuuttaan  
• syventää näkemystään kulttuureista 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Vuorovaikutustaidot 

• opitaan lisää tietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöistä, ra-
kenteesta ja ilmaisutavasta ja niiden yhteydestä viestinnän tavoit-
teeseen, välineeseen ja viestintäsuhteeseen 

• monipuolistetaan puheenvuorolajien osaamista erityyppisissä kes-
kusteluissa ja viestintäympäristöissä 

• kehitytään palautteen antajana ja vastaanottajana 
• varmennetaan ilmaisuvalmiutta ja – rohkeutta 

Tekstinymmärtäminen 
• lukuprosessien hallintaa ja lukukokemusten jakamista 
• kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antaji-

na ja näkemysten kehittäjinä 
• tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkaste-

lua rakenteellisina ja merkityksellisinä kokonaisuuksina 
• tekstin tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamista, tekstin eritte-

lyä ja arviointia 
• tekstien vertaamista eri näkökulmista 

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 
• omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstinte-

koprosessin varmentamista 
• tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintäväli-

neisiin ja – tilanteisiin 
• erilaisten sekä puhuttujen että kirjoitettujen kielimuotojen ymmär-

tämistä 
• erilaisten tekstien kirjoittamista sekä käsin että tietotekniikkaa 

hyödyntäen 
• ilmaisukeinojen monipuolistamista 

Tiedonhallintataidot 
• tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä 
• tiedonhankinnan suunnittelua, erityyppisten lähteiden luotettavuu-

den ja käyttökelpoisuuden arviointia  
• muistiinpanojen ja lähdemerkintöjen tekemisen harjaannuttamista 
• aineiston valikointia, ryhmittämistä ja rakentamista esitykseksi 
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Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 

• opitaan perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta ja käsitys 
kielidemokratiasta sekä äidinkielen merkityksestä 

• tutustutaan suomen kielen vaiheisiin ja vaihteluun 
• suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen ominaisuuksia ja 

vertailua muihin kieliin 
• suomen kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantieteellisen 

vaihtelun sekä yleiskielen käytön perusteiden pohdintaa 
• kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista 
• tietoa keskeisistä teoksista ja niiden kirjoittajista sekä Kalevalasta, 

kansanperinteestä ja Suomen kirjallisuuden päävaiheista 
• kokonaisteosten lukemista ja arviointia 
• tekstien tyylillisen pääjaon oppiminen: romanttinen, realistinen ja 

moderni teksti 
• teatteri- ja elokuvakokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä 

ja jakamista 

Yhteistyö kirjaston kanssa 
Oppilas  

• tutustuu kirjaston kaunokirjallisuuskokoelmiin ja lähdeteoksiin se-
kä Internetissä oleviin kaunokirjallisuusaiheisiin linkkeihin, kun hän 
tekee kirjallisuustyötään 

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 muis-

sa 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 ot-
taa huomioon viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun 
muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison 
oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi 

• pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ot-
taa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittä-
miseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskente-
lee 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, tiivis-

tää, kommentoida, väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä 
pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa 

• tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa 
monenlaisessa tekstiympäristössä 

• lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukais-
ta lukutapaa käyttäen 

• erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista  
• tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja 
• osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipi-

teen ja sen perustelut 
• pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilöku-

via sekä seuraamaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä 
• osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia 
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• tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisäl-
töön, 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 tyyliar-
voltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja sä-
vyyn 

• pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä 
tekstejä havainnoidessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä 
käsitellessään. 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehitty-
nyt niin, että hän  

• osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto- ja kaunokirjallisia teok-
sia sekä suullisesti välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa 
valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne  

• tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja sovel-
taa 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, se-
lostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja muita 
kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 

• pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjel-
malla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa 
ja viestintävälineitä  

• osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylil-
lisiä, 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 kaunokirjallisuu-
desta runoja, satuja, tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteks-
teistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kan-
sanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti 
sovitun määrän  

• tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joita-
kin kirjallisuuden klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia 

• pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa  
• osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanas-

tosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäse-
nistä, 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 mu-
kaan 

• tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta 
muiden kielten joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä 

• tuntee Suomen kielitilanteen ja hänellä on perustietoa Suomessa 
puhuttavista kielistä 
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10.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 

 RUOTSIN KIELI 10.2.1

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

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Ruotsin kielen opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja kie-
lenopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet ovat 
luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt  

Ihmisenä kasvaminen 

• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen tavoitteellinen itsensä kehittäminen 
• oman oppimistyylin tunnistaminen ja kehittäminen 
• toisten huomioon ottaminen, yhteistoimintataidot 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• oma kulttuuri, muut kulttuurit 
• suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen 
• tapakulttuuri 
• taitoja toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa 

Viestintä- ja mediataito 

• omien tunteiden ja ajatusten esittäminen 
• viestin sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta 
• viestintätekniset välineet ja niiden käyttö 
• kriittinen suhtautuminen median välittämiin sisältöihin 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• kestävään kehitykseen liittyvää sanastoa 
• toivottu tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminnat 

Ihminen ja teknologia 

• tietotekniikkaa käytetään mahdollisuuksien mukaan opetusvälinee-
nä 

Tietotekniikan käyttö opetuksessa 
Tietotekniikkaa pyritään käyttämään opetuksessa mahdollisuuksien mukaan.  Op-
pilasta ohjataan omatoimisesti hyödyntämään mm. oppimateriaalin valmistajan tar-
joamia www-sivuja ja niiden harjoittelumahdollisuuksia.  

106 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   107 
 

 RUOTSI B- KIELENÄ ( B1) 10.2.2

VUOSILUOKAT 7−9 
Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen 
perustaidon saavuttaminen. Lisäksi opetukseen kuuluu keskeisiä sisältöjä ruotsin-
kielisestä ja pohjoismaisesta kulttuurista. Opetus edistää myös oppilaan kielen-
opiskelutaitoja. 

TAVOITTEET 

Kielitaito 
Oppilas oppii 

• kertomaan ja kirjoittamaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään 
sekä selviytymään ruotsiksi arkipäivän tavanomaisissa puhetilan-
teissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 

• ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää teks-
tiä tai puhetta  

Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään ja arvostamaan suomenruotsalaista, ruotsalaista ja 
muuta pohjoismaista elämänmuotoa 

• viestimään arkipäivän tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luon-
tevalla tavalla 

Oppimaan oppiminen 
Oppilas oppii 

• oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja oivaltaa sinnik-
kään ja omatoimisen harjoittelun merkityksen 

• tutustuu alustavasti tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin harjoitte-
lu- ja tiedonhankintamahdollisuuksiin 

• oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita 
suhteessa tavoitteisiin 

• käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja opis-
kelustrategioita  

• tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitai-
tonsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrate-
gioita  

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit (ks. taulukko) 

Rakenteet (ks. taulukko) 

Viestintästrategiat 
Oppilas oppii 

• selviytymään suullisesti ja kirjallisesti tavanomaisimmissa kielen-
käyttötilanteissa 

• kompensoimaan puuttuvaa kielitaitoaan 
• käyttämään kohteliaisuusfraaseja ja toivotuksia 
•  

Seuraavaan taulukkoon on koottu B1-kielenopiskelun keskeisiä sisältöjä vuosi-
luokilla 7 - 9. Taulukon sisällöt voivat yksittäisten aihepiirien, tilanteiden ja raken-
teiden osalta vaihdella vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen. 
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Vuosiluokka 

 

 
Aihepiirit 

 
Tilanteet 

 
Rakenteet 

 
7 
 
2 vvt 

 
perhe ja asuminen, harras-
tukset ja vapaa-aika (urhei-
lu, musiikki, eläimet), ulko-
näkö, kaverit, koulu 

 
esittäytyminen ja itsestä 
kertominen sekä vastaavi-
en asioiden tiedustelemi-
nen, ostosten tekeminen 
(esim. kahvilassa ja lippu-
palvelussa) 

 
persoonapronominit, ky-
symyssanoja, numerot, 
kellonajat, substantiivin 
taivutus, olla-verbit ha ja 
vara, verbin preesens ja 
apuverbit, adjektiivin tai-
vutus 
 

 
8 
 
2 vvt 

 
ruoka, matkustaminen, 
tunteet, koti ja asuminen, 
sää, vaatteet 

 
tien kysyminen ja neuvo-
minen, lipun ostaminen, 
vaatepohdintoja, ruokailu, 
tapaamisen ehdottaminen, 
mielipiteen ilmaiseminen 
 

 
persoonapronominien 
objektimuodot; imperfekti, 
perfekti ja pluskvamper-
fekti; järjestysluvut; adjek-
tiivien vertailu 

 
9 
 
2 vvt 

 
monikulttuurisuus, ympäris-
tö, ammatit, Pohjola 

 
monikulttuurisuudesta, 
ympäristöstä, omasta tule-
vaisuudesta ja vapaa-
ajasta keskusteleminen, 
ammattipohdintoja, kes-
kustelua Pohjoismaista 
 

 
sivulause, konditionaali, 
imperatiivi, infinitiivi, ref-
leksiiviverbit, prepositioil-
mauksia 

 

ARVIOINTI 
Vieraiden kielten opiskelussa arviointi pohjautuu laajempia oppikokonaisuuksia mit-
taaviin kokeisiin, puheen ja tekstin ymmärtämiskokeisiin sekä erilaisiin kirjallisiin 
tuotoksiin ja projektitöihin.  Lisäksi voidaan pitää testejä, joilla mitataan pienehkön 
sanasto- ja oppikokonaisuuden hallintaa.  Suullista kielitaitoa arvioidaan ensisijai-
sesti tuntiseurannan, mutta myös mahdollisten pienimuotoisten suullisten kokeiden 
perusteella. 
Oppimistulosten lisäksi arviointiin vaikuttaa olennaisesti oppilaan tuntityöskentely ja 
annettujen kotitehtävien tekeminen, hänen asenteensa oppiainetta ja työskentelyä 
kohtaan, aktiivisuus, vastuullisuus ja oma-aloitteisuus sekä osallistuminen pari- ja 
ryhmätyöskentelyyn. 
Oppilasta kannustetaan myös itse arvioimaan omaa oppimisprosessiaan.  Tällai-
nen itsearviointi voidaan aika ajoin suorittaa myös kirjallisena kyselynä. Tarkoituk-
sena on saada oppilas näkemään oman työpanoksensa suhde saavutettuihin op-
pimistuloksiin. 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

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

 
 

Kuullun  
ymmärtäminen 

 

 
Puhuminen 

 
Tekstin  

ymmärtäminen 

 
Kirjoittaminen 

 
A2.1 Peruskielitaidon 

alkuvaihe 
 

 
A1.3 Toimiva alkeis-

kielitaito 

 
A2.1 Peruskielitaidon 

alkuvaihe 

 
A1.3 Toimiva alkeis-

kielitaito 

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

Opiskelustrategiat 
Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapo-
ja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnälli-
sen harjoittelun merkityksen. 
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10.3 VIERAAT KIELET 

Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä vies-
tintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan 
ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuurien elä-
mänmuotoa. Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä 
kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena 
on taito- ja kulttuuriaine. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Vieraitten kielten opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja 
kielenopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet 
ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt  

Ihmisenä kasvaminen 
• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen tavoitteellinen itsensä kehittäminen 
• oman oppimistyylin tunnistaminen ja kehittäminen 
• toisten huomioon ottaminen, yhteistoimintataidot 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• oma kulttuuri, muut kulttuurit 
• suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen 
• tapakulttuuri 
• taitoja toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa 

Viestintä- ja mediataito 

• omien tunteiden ja ajatusten esittäminen 
• viestin sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta 
• viestintätekniset välineet ja niiden käyttö 
• kriittinen suhtautuminen median välittämiin sisältöihin 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
• kestävään kehitykseen liittyvää sanastoa 
• toivottu tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminnat 

Ihminen ja teknologia 
• tietotekniikkaa käytetään mahdollisuuksien mukaan opetusvälinee-

nä 

Tietotekniikan käyttö opetuksessa 
Tietotekniikkaa pyritään käyttämään opetuksessa mahdollisuuksien mukaan.  Op-
pilasta ohjataan omatoimisesti hyödyntämään mm. oppimateriaalin valmistajan tar-
joamia www-sivuja ja niiden harjoittelumahdollisuuksia.  
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 A-KIELI ENGLANTI 10.3.1

A-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä kielenä. Hyvien opiskelutottumusten omak-
suminen kaikille yhteisen A-kielen opetuksessa luo pohjaa myöhemmin alkaville 
kieliopinnoille. A-kielen opiskelun myötä alkaa myös kehittyä kulttuurien välinen 
toimintakyky. 

VUOSILUOKAT 3-6 
Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään vieraalla kielellä hyvin konk-
reettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vä-
hitellen kirjallista viestintää lisäten. Hänen tulee tiedostaa, että kielet ja kulttuurit 
ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia. Oppilaalle tulee kehittyä hyviä kielenopiskelu-
tottumuksia. 

TAVOITTEET   

Kielitaito 
Oppilas oppii 

• kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään 
englannin kielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvit-
taessa puhekumppanin apuun tukeutuen 

• ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittele-
vän puheen tai tekstin keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tu-
kemana 

• kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti enna-
koitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa 

Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään ja arvostamaan omaa ja englantia puhuvien maiden 
kulttuuria sekä suhtautumaan ennakkoluulottomasti niiden edusta-
jiin ja ilmiöihin 

• tuntemaan englantilaisen kielialueen keskeistä kulttuuria, kuten 
esim. tapahtumia, juhlia ja paikkoja 

• vertailemaan omaa ja englantia puhuvien maiden kulttuuria 
• viestimään ja toimimaan kohteliaasti tavanomaisissa arkipäivän ti-

lanteissa luontevalla tavalla 

Oppimaan oppiminen 
Oppilas 

• asennoituu myönteisesti opiskeluun ja edistää työrauhan toteutu-
mista 

• huolehtii opiskeluvälineistään ja kotitehtävistään säännöllisesti 
• oppii käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tie-

donhankintavälineitä 
• oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen 

opiskelijana sekä asettamaan tavoitteita ja arvioimaan työskentely-
ään 

• opiskelee vastuullisesti parin kanssa ja ryhmässä 
• oppii arvostamaan omaa ja toisten työtä sekä antamaan positiivista 

palautetta 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit  (ks. taulukko) 

Rakenteet  (ks. taulukko) 

Viestintästrategiat 
Oppilas 

• ymmärtää englanninkielisen puheen ja tekstin pääasiat 
• löytää rajatun tiedon tekstistä ja puheesta 
• osaa tukeutua puhekumppanin apuun ja osaa korvata kielitaitonsa 

puutteet ilmeillä ja eleillä 
• osaa käyttää uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• tutustuu mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintätekniikan käyt-

töön opiskelunsa tukena 
• oppii tukeutumaan kirjallisiin apuneuvoihin tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 
 
Seuraavan sivun taulukkoon on koottu A1-kielenopiskelun keskeisiä sisältöjä vuo-
siluokilla 3 - 6.  Taulukon sisällöt voivat yksittäisten aihepiirien, tilanteiden ja raken-
teiden osalta vaihdella vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen. 
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Vuosiluokka 

 

 
Tilanteet 

 
Sanasto ja aihepiirit 

 
Rakenteet 

 
 
3 
 
2 vvt 

 
tervehtiminen, esittäytymi-
nen, iän kertominen ja ky-
syminen, ehdottaminen, 
ihmisten, asioiden ja esi-
neiden yksinkertainen ku-
vailu, oman ympäristön 
esittely, ostotilanne, puhe-
linkeskustelu, kiittäminen, 
anteeksi pyytäminen, onnit-
telu, luokkahuone- ja opis-
kelufraasit 
 

 
koulutarvikkeet, lukusanat 
1-20, värit, eläimiä, tunteita, 
koti, huoneita, ruokia ja 
juomia, perheenjäsenet, 
ystävät, kaupunkiympäris-
tö, kehonosat, äännemerk-
kejä 

 
be-, can-, ja have- verbit, 
muita verbejä perusmuo-
dossa, adjektiiveja, käske-
minen ja kieltäminen, mo-
nikko, s-genetiivi, per-
soonapronomineja, prepo-
sitioita 

 
4 
 
2 vvt 

 
3. luokan asioiden vahvis-
taminen, haastatteleminen, 
matkustaminen, koulupäi-
västä, harrastuksesta ja 
vapaa-ajasta kertominen, 
tien neuvominen 

 
edellisten aihepiirien ker-
taaminen ja syventäminen, 
kellonajat, koulu ja opetta-
jat, viikonpäivät, kuukaudet, 
vaatteet, harrastussanat, 
maiden ja kielten nimiä, 
säätiloja, lukusanat, am-
matteja, aakkoset 

 
edellisten vahvistaminen, 
päälauseiden muodostami-
nen, kysymyksen muodos-
taminen, kestopreesens, 
do- ja does-apuverbit en-
nakoiden, yleispreesens, 
artikkelit a, an ja the, adjek-
tiivien vertailua, epäsään-
nölliset monikot, preposi-
tioita 
 

 
5 
 
2 vvt 

 
edellisten vuosien tilantei-
den vahvistaminen, mat-
kustaminen, nähtävyydet, 
henkilötietojen kysyminen 
ja antaminen, ohjeiden 
antaminen ja noudattami-
nen 

 
edellisten aihepiirien ker-
taaminen ja syventäminen, 
kuvaileminen ja vertailu, 
sairaudet, asuminen maalla 
ja kaupungissa, ikäkaudelle 
ominaisia harrastuksia ja 
vapaa-ajanviettotapoja, 
kirjeen tai lyhyehkön viestin 
kirjoittaminen 
 

 
edellisten vahvistaminen, 
preesensin vahvistaminen, 
there is / there are- raken-
ne, komparatiivi ja superla-
tiivi, pronominien posses-
siivi- ja objektimuodot, jär-
jestysluvut 

 
6 
 
2 vvt 

 
edellisten vuosien tilantei-
den vahvistaminen, lomai-
lu, matkustaminen ulko-
mailla, Suomesta kertomi-
nen kohdekielellä, kestävä 
kehitys 
 

 
edellisten aihepiirien ker-
taaminen ja syventäminen, 
kieli maailmalla, erilaiset 
kulttuurit, luonto, uutiset, 
historia, juhlat, kansainväli-
syys 
 

 
edellisten vahvistaminen, 
imperfekti, futuuriin ja kon-
ditionaaliin tutustuminen, 
of- genetiivi  
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K
Kulttuuritaidot 

• Oppilas tuntee oman ja englanninkielisen kulttuurin keskeisimpiä 
sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. 

Oppimaan oppiminen 

• Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle tyypillisiä työta-
poja. 

VUOSILUOKAT 7 – 9 
Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin 
tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun 
kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttä-
mällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita. 

TAVOITTEET 

Kielitaito 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään helpohkoa yleiskielistä puhetta ja tekstiä, joka käsit-
telee hänen ikäisensä nuoren elämää tai koostuu selkeästi jäsen-
nellystä yleistiedosta 

• kertomaan vastaavanlaisista asioista suullisesti ja kirjallisesti sekä 
selviytymään arkisista  keskusteluista 

• tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varian-
teista 

Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan ja arvostamaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä 
omaa kulttuuritaustaa vasten 

• tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden ja hyväksymään 
ihmisten erilaisuuden 

• viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksytyllä tavalla 
niissä arkipäivän tilanteissa, jotka sisältyvät kyseisen luokkatason 
opetukseen 

 
Kuullun 

ymmärtäminen 
 

 
Puhuminen 

 
Tekstin 

ymmärtäminen 

 
Kirjoittaminen 

 
A2.1 

Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

 
 

 
A1.3 

Toimiva  
alkeiskielitaito 

 
A2.1 

Peruskielitaidon  
alkuvaihe 

 
A1.3 

Toimiva  
alkeiskielitaito 
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Oppimaan oppiminen 
Oppilas oppii  

• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehok-
kaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidin-
kielessä oppimaansa 

• hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintätekniik-
kaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä 

• oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja oivaltaa sinnik-
kään ja omatoimisen harjoittelun merkityksen 

• oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-
alueita ja tarvittaessa pyrkii muuttamaan työskentelytapojaan 

• oppii soveltamaan oppimaansa tietoa 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit  (ks. taulukko) 

Rakenteet  (ks. taulukko) 

Viestintästrategiat 
Oppilas oppii 

• reagoimaan suullisesti ja kirjallisesti käyttäen englannin kielelle 
ominaisia sanoja ja sanontoja 

• käyttämään kielitaitoaan aidoissa kommunikaatiotilanteissa 
• kompensoimaan puuttuvaa kielitaitoaan 
• päättelemään uusien sanojen merkityksen asiayhteydestä 
 

Seuraavan sivun taulukkoon on koottu A1-kielenopiskelun keskeisiä sisältöjä vuo-
siluokilla 7 - 9. Taulukon sisällöt voivat yksittäisten aihepiirien, tilanteiden ja raken-
teiden osalta vaihdella vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen. 
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Vuosiluokka 

 

 
Aihepiirit 

 
Tilanteet 

 
Rakenteet 

 
7 
 
2 vvt 
 
 
 
 
 
 

 
koti, perhe, asuminen 
maalla ja kaupungissa, 
lähiympäristö; lemmikit; 
koulunkäynti; ystävät ja 
ystävyys; harrastukset; 
rahankäyttö ja ostokset; 
vaatteet ja pukeutuminen; 
ruoka ja ruokailu 

 
esittäytyminen ja esittely, 
tuttavan tapaaminen, pai-
kasta ja ajankohdasta 
sopiminen, uutiset ja niihin 
reagointi; harrastuksista ja 
kiinnostuksista kertomi-
nen; ehdottaminen ja vas-
taaminen; kohteliaisuudet 
ja reagoinnit; ruokailutilan-
teita 

 
olla, omistaa; yleispree-
sens, yleisimperfekti, per-
fekti ja pluskvamperfekti; 
adjektiivien vertailu; verbin 
ing-muoto; futuuri ja 1. 
konditionaali, ehtolauseet 
alustavasti; perussanajär-
jestys 

 
8 
 
3 vvt 

 
matkustaminen, lomailu; 
tutustumista englantia 
puhuviin maihin ja niiden 
kulttuureihin; nuorten ja 
aikuisten suhteet; koulu-
kiusaaminen; omasta 
maasta ja kulttuurista 
kertominen 

 
ulkomaalaisen kohtelias 
tapaaminen, matkustusti-
lanteita, tien kysyminen ja 
neuvominen; amerikan-
englannin ja brittienglan-
nin eroja, ohjattua keskus-
telua kurssin aihepiireistä 

 
substantiivit: artikkelit, 
yksikkö ja monikko; relatii-
vipronominit; verbimuoto-
jen kertaus; persoonapro-
nominikertaus, uutena 
objektimuodot ja itsenäiset 
omistusmuodot; adjektiivi-
en vertailun kertaaminen ja 
adverbit; modaaliapuverbit 
ja korvaavia rakenteita; 
futuuri ja 1. konditionaali 
sekä ehtolauseet, 2. kondi-
tionaali ja ehtolause alus-
tavasti 
 

 
9 
 
3 vvt 

 
ihmissuhteet, tunne-
elämä, terveys ja hyvin-
vointi, kestävä kehitys; 
opiskelu, työ ja elinkeinot, 
yhteiskunnan palvelut; 
tiedotusvälineet, viestintä, 
mainonta; arkielämän 
teknologia; nuorisokulttuu-
ri, taide ja viihde 
 

 
vaativammat viestintätilan-
teet 

 
passiivi, ing-muoto, infinitii-
vi, lisää konditionaalia, 
epäsuora kysymys ja esi-
tys; monipuolinen ja mitta-
va kertaus 

 

ARVIOINTI 
Vieraiden kielten opiskelussa arviointi pohjautuu laajempia oppikokonaisuuksia mit-
taaviin kokeisiin, puheen ja tekstin ymmärtämiskokeisiin sekä erilaisiin kirjallisiin 
tuotoksiin ja projektitöihin.  Lisäksi voidaan pitää testejä, joilla mitataan pienehkön 
sanasto- ja oppikokonaisuuden hallintaa.  Suullista kielitaitoa arvioidaan ensisijai-
sesti tuntiseurannan, mutta myös mahdollisten pienimuotoisten suullisten kokeiden 
perusteella. 
 
Oppimistulosten lisäksi arviointiin vaikuttaa olennaisesti oppilaan tuntityöskentely ja 
annettujen kotitehtävien tekeminen, hänen asenteensa oppiainetta ja työskentelyä 
kohtaan, aktiivisuus, vastuullisuus ja oma-aloitteisuus sekä osallistuminen pari- ja 
ryhmätyöskentelyyn. 
 
Oppilasta kannustetaan myös itse arvioimaan omaa oppimisprosessiaan.  Tällai-
nen itsearviointi voidaan aika ajoin suorittaa myös kirjallisena kyselynä.  Tarkoituk-
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sena on saada oppilas näkemään oman työpanoksensa suhde saavutettuihin op-
pimistuloksiin. 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

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

 
 
 

 
Kuullun  

ymmärtäminen 
 

 
Puhuminen 

 
Tekstin  

ymmärtäminen 

 
Kirjoittaminen 

 

 
Englanti 

 
B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 

 

 
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

 
B1.1 Toimiva  
peruskielitaito 

 
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito  

 
Muut kielet 

 
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

 

 
A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

 
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

 
A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

 

Kulttuuritaidot  
Oppilas 

•  tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. 

Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta te-
hokkaita työtapoja 

• on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään vies-
tinnällisen harjoittelun merkityksen. 
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 VALINNAINEN KIELI ( B2 ) SAKSA 10.3.2

8. VUOSILUOKKA 
4 vuosiviikkotuntia 
1.KURSSI 

TAVOITTEET 

Kielitaito 
Oppilas oppii kommunikoimaan tavoitekielellä kohtaamisiin liittyvissä perustilan-
teissa. Hän ymmärtää lyhyitä ohjeita, kysymyksiä ja pyyntöjä sekä osaa esittäytyä 
ja kertoa joitakin perustietoja itsestään. 

Kulttuuritaidot 
Oppilas saa  perustietoja saksankielisistä maista sekä tutustuu oppimateriaalin vä-
lityksellä ikäisensä nuoren arkeen. 

Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii hyödyntämään muissa kielissä oppimiaan tietoja, taitoja ja strategioi-
ta aloittaessaan uuden vieraan kielen opiskelun sekä kehittämään työskentelytapo-
jaan arvioinnin avulla. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielialueen näkökulmasta 
Kurssi sisältää seuraavat viestintätilanteet: 

• esittäytyminen 
• tervehtiminen 
• keskustelun aloittaminen 
• itsestä kertominen 
• teitittely 
• kuulumisten tiedustelu 
• pahoittelu ja siihen vastaaminen 
• puhelinkeskustelu 
• toisen keskustelijan huomioiminen ja aktiivinen kuuntelu 
• tapaamisesta sopiminen 
• mielipiteen ilmaiseminen 

Rakenteet 
Kurssin aikana käsitellään seuraavat rakenteet: 

• säännöllisten verbien taivutus 
• sein – ja haben -verbit 
• persoonapronominit 
• kysymyslauseita 
• myönteinen ja kielteinen vastaus 
• lukusanat  
• epämääräinen ja määräinen artikkeli 
• se –sanan vastineet 
• möchte –muoto 
• modaaliverbi 

Viestintästrategiat 
Painotus on puhumisessa ja kuuntelemisessa. 
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Kurssin aikana oppilas omaksuu perustiedot ja –taidot saksan kielen ääntämisestä. 
Hän tuottaa lyhyitä yksinkertaisia dialogeja kurssin viestintätilanteissa. 
 
2. KURSSI 

TAVOITTEET 

Kielitaito 
Oppilas oppii kommunikoimaan tavoitekielellä nuorten elämänpiiriin liittyvissä arkiti-
lanteissa. Hän ymmärtää lyhyitä lauseita , kehotuksia ja kysymyksiä sekä  osaa 
laatia suppeita kirjallisia viestejä. 

Kulttuuritaidot 
Oppilas oppimateriaalin välityksellä saksalaisen nuoren arkeen ja juhlaan. 

Opiskelustrategiat 
Oppilas rohkaistuu käyttämään pari- ja ryhmätyöskentelyä kielen omaksumisessa. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielialueen näkökulmasta 
Kurssi sisältää seuraavat viestintätilanteet: 

• ostostilanne 
• asuminen 
• tunteiden ilmaiseminen 
• kohteliaisuudet ja niihin vastaaminen 
• juhlat, kutsun esittäminen 
• viestin laatiminen 
• matkalipun ostaminen 
• ulkonäön kuvailua 
• toisen henkilön huomion kiinnittäminen keskustelussa 
• keskustelun lopettaminen 

Rakenteet 
Kurssin aikana käsitellään seuraavat rakenteet: 

• substantiivin monikko 
• eriäviä yhdysverbejä 
• substantiivin akkusatiivi 
• persoonapronominin akkusatiivi 
• prepositioita 
• man -rakenne 
• imperatiivi 
• Viestintästrategiat 
• Keskeistä on suullinen vuorovaikutus ja harjaantuminen puhe-

kumppanin huomioonottamiseen. 
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9. VUOSILUOKKA 
3. KURSSI 

TAVOITTEET 

Kielitaito 
Oppilas oppi kommunikoimaan tavoitekielellä omia arkitilanteita laajemmissa yhte-
yksissä. Hän ymmärtää ja osaa tuottaa lyhyitä omaan elämäntilanteeseen liittyviä 
kirjallisia viestejä. 

Kulttuuritaidot 
Oppilas laajentaa kohdekulttuurin tuntemustaan tutustuen keskeisimpiin yhtäläi-
syyksiin ja eroihin. 

Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii käyttämään oppimateriaalin lisäksi myös muita tiedonhankintavälinei-
tä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielialueen näkökulmasta 
Kurssi sisältää seuraavat viestintätilanteet: 

• kuulumisten tiedustelu ja niiden kertominen 
• ravintolassa 
• ostoksilla 
• matkan varaaminen 
• kotiseudusta kertominen 
• nähtävyyksien kuvaileminen 
• tienneuvominen 
• perhejuhlista keskustelu 
• lipunosto 
• mielipiteen ilmaiseminen 

Rakenteet 
Kurssin aikana käsitellään seuraavat rakenteet: 

• kurssien 1 – 2 rakenteiden kertaus 
• akkusatiiviprepositiot 
• sivulause 
• perfekti 

Viestintästrategiat 
Oppilas lukee/kuuntelee lyhyitä tavoitekielisiä viestejä niiden keskeisen sisällön 
ymmärtäen.Pääpaino edelleen puhumisessa ja  puhutun kielen ymmärtämisessä. 
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4. KURSSI 

TAVOITTEET 

Kielitaito 
Oppilas oppii selviytymään yksinkertaisimmista vuoropuhelu- ja palvelutilanteista. 
Hän pystyy löytämään tarvitsemansa tiedon lyhyistä viesteistä ja tiedonannoista 
sekä selviytyy kirjoittamalla arkipäivän tarpeisiin liittyvissä tilanteissa. 

Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja kohdekulttuuria 
sekä on tietoinen keskeisimmistä eroista ja yhtäläisyyksistä. 

Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii käyttämään rohkeasti kielitaitoaan sekä arvioimaan ja kehittämään si-
tä myös omatoimisesti. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielialueen näkökulmasta 
Kurssi sisältää seuraavat viestintätilanteet: 

• asumisen ja ympäristön kuvailu 
• eriävän mielipiteen ilmaiseminen 
• harrastuksista kertominen 
• voinnin tiedustelu 
• väittely 
• koulutuksesta ja tulevaisuudensuunnitelmista puhuminen 

Rakenteet 
Kurssin aikana käsitellään seuraavat rakenteet: 

• substantiivien datiivi 
• datiiviprepositiot 
• persoonapronominien datiivi 
• rektioverbejä 
• prepositioilmauksia 

Viestintästrategiat 
Oppilas löytää lyhyehköstä tekstistä/puheesta rajatun tiedon tai keskeisen sisällön. 
Hän laatii lyhyitä kirjallisia tuotoksia apuneuvoja käyttäen. Oppilas  osallistuu  välit-
tömiin tilanteisiin liittyviin yksinkertaisiin keskusteluihin. 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

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

 
 

 

 
Kuullun  

ymmärtäminen 
 

 
Puhuminen 

 
Tekstin  

ymmärtäminen 

 
Kirjoittaminen 

 

 
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

 

 
A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

 
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

 
A2.1 Peruskielitaidon alku-

vaihe 
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 VALINNAINEN KIELI (B2) RANSKA 10.3.3

8. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Lähtökohtana on tavallisimmat arkipäivän tilanteet. Alusta alkaen tarkoituksena on 
kehittää oppilaan suullista kielitaitoa hänen kannaltaan mielekkäällä tavalla. Teks-
tien ja käytännönläheisten tilanteiden avulla saadaan oppilas innostumaan oma-
kohtaisesti kunkin aihepiirin sanoista ja sanonnoista, ja opittua voidaan luontevalla 
tavalla kehittää ja syventää opintojen myöhemmissä vaiheissa. 

Kielitaito ja keskeiset viestintätilanteet 

• esittäytyminen ja esittely, kohteliaisuusfraasit ja tervehdykset, kuu-
lumisten kysyminen ja itsestä kertominen, tapaamisesta sopimi-
nen, lipun osto, tiedon tai avun pyytäminen, tien kysyminen 

Kulttuuritaidot 
• ranskalainen tapakulttuuri (teitittely, poskisuudelmat) 
• kulttuurintuntemus (ranskalaisten taiteilijoiden esittelyä kulttuuri-

aiheisia kilpailuja) 

Oppimaan oppiminen ja viestintästrategiat 
• puhumiseen ja kielitaidon aktiiviseen käyttöön rohkaistaan ja pyri-

tään alusta alkaen vähäiselläkin sanavarastolla, 
• oppilasta ohjataan tekemään havaintoja, päättelemään ja mietti-

mään sääntöjä 
• oman oppimisen ja työskentelyn arviointi kaikilla kielitaidon osa-

alueilla 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit  

• kaverit, ystävät, perhe 
• asioiminen kahvilassa, kaupungissa  
• kulkuneuvoilla liikkuminen 
• hyvinvointi ja pahoinvointi 
• ruoka, ruokatottumukset ja syöminen 
• peseytyminen ja puhtaus 
• pukeutuminen 
•  koulunkäynti 
• harrastukset ja kiinnostuksen kohteita 

Rakenteet: artikkelit 

• adjektiivin taipuminen 
• omistuspronominit 
• kieltoilmauksia 
• kellonajat 
• demonstratiivipronominit 
• I verbiluokka 
• Genetiivi 
• lukusanat 1-69 
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• kysymyksenmuodostustapoja 
• lähifutuuri 
• I verbiluokan perfekti 
• epäsäännölliset verbit: être, aller, prendre, avoir, voir, écrire, faire, 

venir, connâitre, croire, boire, sortir. 

9.VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Lähtökohtana ovat tavallisimmat arkipäivän tilanteet.  Tarkoituksena on kehittää 
edelleen oppilaan suullista kielitaitoa hänen kannaltaan mielekkäällä tavalla. Teks-
tien ja käytännönläheisten tilanteiden avulla saadaan oppilas innostumaan oma-
kohtaisesti kunkin aihepiirin sanoista ja sanonnoista, ja opittua voidaan luontevalla 
tavalla kehittää ja syventää opintojen myöhemmissä vaiheissa. 

Kielitaito ja keskeiset viestintätilanteet 
• palvelun pyytäminen ja palvelusta maksaminen 
• pöytävarauksen tekeminen, tilauksen teko 
• ruuasta puhuminen 
• mielipiteenilmaisu 
• viestin kirjoittaminen ja kuulumisista kertominen kirjallisesti 
• ohjeita, kieltoja, toivotuksia, valitteluja sekä ihastelua 

Kulttuuritaidot  
• syvennetään kulttuurintuntemusta 
• maantuntemus (Pariisin ja Toulousen esittelyä) 
• tärkeimpien ranskankielisten maiden pääkaupungit 

Oppimaan oppiminen ja viestintästrategiat 

• monipuolisten opiskelutaitojen kehittäminen  
• aktiivisuuteen neuvominen erilaisissa pari- ja ryhmätyöskentelyta-

voissa 
• vertailu muihin opiskeltuihin kieliin ja niiden hyödyntäminen koko-

naisvaltaisesti 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

• toisen huomioonottaminen 
• seurustelu 
• mieltymyksiä ja vastenmielisyyksiä 
• matkustaminen ja turistina liikkuminen 
• Pariisin nähtävyyksiä 
• taide ja urheilu 
• ostosten tekeminen ja rahankäyttö 
• huvittelu 

Rakenteet 

• refleksiiviverbejä 
• il faut  –rakenne 
• adjektiivin paikka ja taivuttaminen substantiivin kanssa 
• II ja III verbiluokka ja niiden perfekti 
• Komparatiivi 
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• lukusanat 70-100, järjestysluvut 
• partitiivi 
• kieltoilmaisuja 
• objekti- ja adverbiaalipronominit 
• imperatiivi 
• perfekti être –verbeillä 
• epäsäännöllisiä verbejä: partir, pouvoir, vouloir, devoir, dor-

mir,savoir, vivre, prendre, apprendre, mettre, suivre, sourire, rire, 
dire, envoyer,offrir,lire, tenir, comprendre, ouvrir.  

•  

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

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

•  

•  
  

 
Kuullun  

ymmärtäminen 
 

 
Puhuminen 

 
Tekstin  

ymmärtäminen 

 
Kirjoittaminen 

 

 
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

 

 
A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

 
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

 
A2.1 Peruskielitaidon alku-

vaihe 
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10.4 MATEMATIIKKA 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajat-
telun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen rat-
kaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täs-
mällistä ajattelua, ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongel-
mia sekä etsimään ratkaisuja niihin. Matematiikka vaikuttaa oppilaan henkiseen 
kasvamiseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuorovai-
kutusta.  
Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä 
pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toi-
mii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestel-
miä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia on-
gelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tu-
lee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää oppilaan op-
pimisprosessin tukemisessa. 

 MATEMATIIKKA VUOSILUOKILLA 1-2 10.4.1

Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajat-
telun kehittäminen, keskittymisen, kuuntelemisen ja kommunikoinnin harjaannut-
taminen sekä kokemusten hankkiminen matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden 
muodostumisen perustaksi. 
 
Alkuopetuksen matematiikka on ajattelutaitojen tietoista kehittämistä, jossa toimin-
nan ja konkreettisten mallien ja ryhmän yhteistyön kautta oppilasta ohjataan ym-
märtämään kielen ja matematiikan välistä yhteyttä, jäsentämään ympäristöään ma-
tematiikalle ominaisin keinoin, etsimään ratkaisuja ongelmiin sekä esittämään ja 
perustelemaan ratkaisujaan muille. 

 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Matematiikan opetus on ainejakoista. Eheytystä ei pääsääntöisesti toteuteta ma-
tematiikan tunneilla, vaan keskitytään matemaattisten sisältöalueiden opiskeluun ja 
liitetään opittu arki-elämän tilanteisiin. 

Ihmisenä kasvaminen 
Opiskellessaan matematiikkaa yhdessä toisten kanssa oppilas harjaantuu erilaisiin 
yhteistoimintatapoihin, ottamaan toiset huomioon sekä havaitsemaan oikeudet, 
velvollisuudet ja vastuut ryhmässä. Oppilas harjaantuu pitkäjänteiseen, tavoitteelli-
seen opiskeluun. 

Viestintä ja mediataito 
Pohtiessaan yhdessä toisten kanssa matemaattisia ongelmia oppilas oppii ilmai-
semaan omia ajatuksiaan ja perustelemaan omia näkökantojaan sekä kuuntele-
maan ja arvioimaan muiden esittämiä ajatuksia. Hän harjaantuu esittämään ratkai-
sujaan konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, taulukoina, diagrammeina, suullisesti 
ja kirjallisesti. 
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Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Oppilas perehtyy matemaattisten tehtävien avulla soveltuvissa tilanteissa oman ta-
louden hallintaan,  oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjen vaikutuksiin.  

Ihminen ja teknologia 
Oppilas tutustuu tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiin kouluympäristössä. 

 

1. VUOSILUOKKA 
3 vuosiviikkotuntia 

 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• kehittää ajatteluaan  
• ymmärtää kielen ja matematiikan välisen yhteyden 
• oppii esittämään monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja (kombinatoriik-

ka) 
• oppii luonnollisen luvun käsitteen ja peruslaskutaitoja 
• omaksuu matemaattisen peruskäsitteistön ja käyttää siitä havainto-

ja esittämisessä 
• esittää omia ratkaisuja ja perustelee niitä 
• kiinnostuu matematiikasta, suhtautuu myönteisesti ongelmanrat-

kaisuun 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Luvut ja laskutoimitukset 

• lukukäsite, lukumäärä ja numerot  
• luvut 0–100 
• lukujen vertailu (symbolit <, =, >),  
• yhteen- ja vähennyslasku n käsite 
• kymmenylitys 
• kymmenjärjestelmä  
• luonnollisilla luvuilla (lukualueella 0–20) 

Algebra 

• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen 
kuvista 

• yksinkertaisia lukujonoja (lukualueella 0–100) 

Geometria 

• ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu 
• ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu 

ja nimeäminen 
• geometriset peruskäsitteet, kuten piste, jana, suora ja kulma, sekä 

niiden yhteys yksinkertaisimpiin tasokuvioihin kaksiulotteisten 
muotojen tekeminen, piirtäminen ja jäljentäminen 
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Mittaaminen 

• mittaamisen periaate 
• mittavälineiden käyttö 
• pituus (cm) ja aika (tasatunnit ja puolet tunnit) 
• hinta (kokonaiset eurot: 1 euro–20 euroa) 
• mittaustuloksen arviointi 

Tietojen käsittely ja tilastot 
• tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen 
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen 

 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Ajattelun ja työskentelyn taidot: 
Oppilas 

• osaa selittää ajattelutapojaan ja ratkaisujaan toisille välinein tai ku-
vin, sanoin tai symbolein 

• osaa vertailla; asettaa järjestykseen, luokitella, määritellä sijainnin 
• osaa käyttää symboleja <, =, >. 

Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra 
Oppilas 

• ymmärtää lukujen sijainnin; lukusuora, paikkajärjestelmä (ykköset 
ja kymmenet) 

• osaa hajottaa ja koota lukuja 1–20 
• tuntee parilliset ja parittomat luvut 
• käyttää yhteen-  ja vähennyslaskua arkitilanteissa 
• löytää eri ratkaisuvaihtoehtoja ja päättelee vaihtoehtojen määrän 

hyvin yksinkertaisissa tapauksissa 
• ymmärtää käsitteen ”puoli”. 

Geometria 
Oppilas 

• osaa nimetä tasokuvioiden perusmuodot (nelikulmio, kolmio, ym-
pyrä) 

• tietää geometrian peruskäsitteet (piste, jana, suora kulma, sekä nii-
den yhteyden yksinkertaisimpiin tasokuvioihin). 

Mittaaminen 
Oppilas 

• osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä 
• tietää mittaussuureet pituus (cm) ja aika (tasatunnit ja puolet tun-

nit) 
• ratkaisee rahalaskuja (kokonaiset eurot: 1 euro–20 euroa) 
• osaa ratkaista ikätasonsa mukaisia arkipäivän ongelmia; löytää tar-

vittavan tiedon, ymmärtää, mitä matematiikan menetelmää voi käyt-
tää ratkaisuun, ja osaa teknisesti ratkaista tehtävän 
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KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Ajattelun ja työskentelyn taidot: 
Oppilas 

• osaa luokitella asioita yksinkertaisten ominaisuuksien, esim. värin 
tai koon mukaan 

• osaa asettaa asioita järjestykseen; esim. konkreettisten esineiden 
järjestäminen pituuden mukaan 

Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra 
Oppilas 

• osaa yhdistää lukusanan, numerosymbolin ja lukumäärän luvuilla 
1–20 

• osaa hajottaa konkreettisin välinein luvut 1–10 
• osaa ratkaista yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja konkreet-

tisin välinein 
• pystyy toistamaan yksinkertaisen lukusarjan 

Geometria 
Oppilas 

• tuntee perusmuodot tasokuvioista (nelikulmio, kolmio, ympyrä) 

Mittaaminen 
Oppilas 

• osaa mitata, kuinka monta kertaa mittaväline sisältyy mitattavaan 
• tietää kellonajoista tasatunnit 
• tuntee rahat (kokonaiset eurot: 1 euro–20 euroa) 

 

2. VUOSILUOKKA 
3 vuosiviikkotuntia 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
1. luokan sisältöjä kerrataan ja laajennetaan. Lisäksi: 

Luvut ja laskutoimitukset 

• lukumäärä ja lukusana ja numerosymboli (luvut 0–1000) 
• kertolaskua ja kertotauluja 2-5 
• jakolaskua konkreettisilla välineillä 
• murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein 
•  yhteen- ja vähennyslasku sekä laskutoimitusten väliset yhteydet 

luonnollisilla luvuilla (lukualueella 0–100) 

Algebrallinen ajattelu 

• yksinkertaisia lukujonoja (lukualueella 0–1000) 

Geometrian käsitteitä 

• geometriset peruskäsitteet, kuten murtoviiva ja puolisuora 
• kolmiulotteisten kappaleiden tunnistaminen ja rakentaminen 
• yksinkertaisia suurennoksia ja peilauksia 
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Mittaaminen 

• pituus(mm, m, km), massa(g, kg), pinta-ala konkreettisesti, tilavuus 
(dl, l), aika (min, h, d, kk, a), hinta (sentit ja eurot) 

• tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu 

Tietojen käsittely ja tilastot 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyt-
tämällä niitä ongelmien ratkaisuissa sekä esittämällä ja selittämällä 
niitä toisille oppilaille ja opettajalle 

• pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaan-
sa ja osaa esittää ratkaisujaan konkreettisin mallein ja välinein, ku-
vin, suullisesti ja kirjallisesti 

• osaa tehdä vertailua, muun muassa pituusvertailua, ja asettaa asi-
oita järjestykseen, löytää asioille vastakohtia, luokitella asioita eri 
ominaisuuksien mukaan sekä ilmoittaa esineen sijainnin, esimer-
kiksi käyttämällä sanoja yläpuolella, alla, oikealla, vasemmalla, ta-
kana ja välissä; hän osaa vertailla joukkojen suuruuksia käyttäen 
sanoja enemmän, vähemmän, yhtä monta, paljon ja vähän, sekä kir-
joittaa 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 sovel-
taa niitä arkitilanteissa  

• osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän yksinkertaisissa ta-
pauksissa  

• tuntee ja osaa esittää konkreettisilla välineillä yksinkertaisia murto-
lukuja, kuten yksi kahdesosa, yksi neljäsosa ja yksi kolmasosa 

 

Geometria 
Oppilas  

• tuntee perusmuodot tasokuvioista ja kappaleista, muun muassa 
nelikulmio, kolmio, ympyrä, pallo ja kuutio, sekä tietää geometrian 
peruskäsitteet: piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma, 
ja niiden yhteyden yksinkertaisimpiin tasokuvioihin  

• osaa käyttää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia 
 

130 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   131 
 

Mittaaminen  
Oppilas 

• osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä ja tuntee keskeisimmät 
suureet, kuten pituus, massa, tilavuus ja aika 

• osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa arki-
päivän ongelmissa ja osaa käyttää matemaattisia tietojaan ja taito-
jaan niiden ratkaisemiseen 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• osaa selittää ajatteluaan 
• osaa vertailla: enemmän, vähemmän, yhtä monta, paljon, vähän 
• löytää yhtä suuren ja osaa käyttää merkkiä . 

Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra 
Oppilas 

• ymmärtää lukujen järjestyksen ja osaa luetella luvut 0–100 
• osaa ratkaista yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja 
• osaa jonkin verran kertotauluja 
• pystyy toistamaan yksinkertaisen lukusarjan 

Geometria 
Oppilas 

• tuntee tasokuvioiden perusmuotojen (kolmio, nelikulmio ja ympyrä) 
lisäksi käsitteet piste ja suora 

• osaa piirtää mallista yksinkertaisen kuvion 

Mittaaminen 
Oppilas 

• osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä 
 

 MATEMATIIKKA VUOSILUOKILLA 3-5 10.4.2

Vuosiluokkien 3−5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajat-
telun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, luku-
käsitteen ja peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen 
matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumisen pohjaksi. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Matematiikan opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja ma-
tematiikanopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoit-
teet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 
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Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt  
3. – 5. VUOSILUOKAT 

Ihmisenä kasvaminen 

• tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppija-
na 

• kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan 
ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa 

Viestintä ja mediataito 

• käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, - vä-
littämisessä sekä eri vuorovaikutustilanteissa 
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Ihminen ja teknologia 

• käyttämään teknologiaa vastuullisesti 
• käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja eri-

laisiin tarkoituksiin 

Tietotekniikan opetus 
Matematiikan opetuksessa hyödynnetään saatavilla olevaa opetusohjelmistomate-
riaalia ja tietoverkkoja. 

3. VUOSILUOKKA 
4 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• peruslaskutoimituksia ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja 

käsitejärjestelmiä sekä käyttämään matemaattisia käsitteitä 
• löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia 

sekä syy- ja seuraussuhteita 
• käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä yksin että 

ryhmässä 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 

KESKEISET SISÄLLÖT 
1.-2. luokkien sisältöjä kerrataan ja laajennetaan: 

Luvut ja laskutoimitukset 

• kymmenjärjestelmä - käsitteen varmentaminen (luvut 0–10 000), tu-
tustuminen 60- 

• järjestelmään kellonaikojen avulla 
• päässälaskuja, yhteen - ja vähennyslaskuja allekkain sekä kertomi-

nen yksinumeroisella 
• kertojalla 
• kertolaskun käsitteen varmentaminen ja kertotaulut 
• sisältöjako ja ositusjako, jakolaskun merkitseminen ja laskeminen 

päässälaskuna 
• murtoluvun käsite 
• laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen 
• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen. 

Algebra 

• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 
• lausekkeen käsite ja helppojen lausekkeiden kirjoittamista ja las-

kemista 
• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien havaitsemi-

nen. 
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Geometria 

•  suurennoksia 
•  peilaus suoran suhteen, symmetria 
•  erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokittelu 
•  kuvion piiri 
•  kuvioiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen 
•  mittaamisen periaatteen ymmärtämisen vahvistaminen 
•  mittaustuloksen arviointi 
•  tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista. 

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 

•  tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen, 
•  yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen. 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 3. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 

• osaa ratkaista yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja esittää rat-
kaisujaan välineillä, 

• kuvilla, symboleilla, sanoilla, lukujen avulla tai diagrammeilla 
• pystyy kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan toimimal-

la ja puhumalla 
• osaa vertailla ja luokitella reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä 
• osaa etsiä yhteistä ominaisuutta 
• pystyy tulkitsemaan yksinkertaisen tekstin, kuvan tai tapahtuman 
• osaa toimia ohjeen mukaan. 

Luvut, laskutoimitukset ja algebra 
Oppilas 

• ymmärtää kymmenjärjestelmän ja osaa hajottaa lukuja ykkösiin, 
kymmeniin, satoihin ja 

• tuhansiin 
• osaa yhteen -, vähennys- ja kertolaskua kirjallisesti ja suullisesti, 

osaa kertotaulut 
• osaa merkitä jakolaskun ja laskea sen päässälaskuna sekä käyttää 

jakolaskua arkitilanteissa 
• ymmärtää murtoluvun käsitteen 
• osaa arvioida, tarkistaa ja pyöristää laskutoimituksen tuloksen. 

Geometria 
Oppilas 

• osaa luokitella monikulmioita 
• osaa peilata suoran suhteen ja piirtää kuvioista suurennoksia 
• osaa laskea kuvion piirin 
• ymmärtää mittaamisen periaatteen, osaa käyttää joitain mittaväli-

neitä ja ilmoittaa mittaustuloksen käyttäen yleisimpiä mittayksiköitä 
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Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
Oppilas 

• osaa laatia ja lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja. 
 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• osaa ratkaista yksinkertaisia matemaattisia ongelmia 
• osaa vertailla tai luokitella joitain reaalimaailman tilanteita tai ilmiöi-

tä ohjauksen avulla 
• pystyy työskentelemään saadessaan lisäohjeita. 

Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra 
• osaa hajottaa ja koota lukuja 1-20 
• osaa lukea luvut ja järjestää suuruusjärjestykseen lukualueella 0-

1000 
• osaa ratkaista helppoja yhteen - ja vähennyslaskuja sekä yksinker-

taisia kertolaskuja 
• osaa ratkaista yksinkertaisia jakolaskuja konkreettisilla välineillä 
• osaa esittää yksinkertaisia murtolukuja konkreettisilla välineillä. 

Geometria 
Oppilas 

• tunnistaa tasokuvioita (ympyrä, kolmio, nelikulmio)  
• ymmärtää mittaamisen periaatteen, osaa käyttää joitain mittaväli-

neitä ja ilmoittaa ymmärrettävän 
• mittaustuloksen  

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
Oppilas 

• osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja ohjattuna 
 

4. VUOSILUOKKA 
4 viikkotuntia vuodessa 

 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• laskee peruslaskutoimituksia ja pystyy matemaattisia ongelmia 
• tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja 

käsitejärjestelmiä sekä käyttämään matemaattisia käsitteitä 
• löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia 

sekä syy- ja seuraussuhteita 
• käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä yksin että 

ryhmässä 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Luvut ja laskutoimitukset 

• kymmenjärjestelmä -käsitteen varmentaminen (luvut 0 – 100 000) 
• yhteen -, vähennys-, kerto- ja jakolaskua päässä sekä allekkain ker-

tominen 
• kaksinumeroisella kertojalla, jakaminen jakokulmassa) 
• desimaaliluvun käsite, desimaaliluvun ja murtoluvun välinen yhteys 
• murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen - ja vähennyslaskua 
• negatiivisen kokonaisluvun käsite 
• laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen 
• sulkeiden käyttö. 

Algebra 

• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 
• lausekkeiden kirjoittamista ja laskemista 
• yhtälöiden ratkaisemista päättelemällä 
• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien havaitsemi-

nen. 

Geometria 

• suurennoksia ja pienennöksiä 
• peilaus suoran suhteen, symmetria ja yhtenevyys konkreetein väli-

nein 
• yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat 
• kulmien ja kolmioiden luokittelua 
• suorakulmion pinta-ala 
• mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuntamista 
• mittaustuloksen arviointia. 

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
• tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen 
• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen 
• koordinaatisto 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• ymmärtää matematiikkaan liittyviä käsitteitä ja käyttää niitä ongel-
man ratkaisuissa ja 

• esittää ratkaisujaan välineillä, kuvilla, symboleilla, sanoilla, lukujen 
avulla tai 

• diagrammeilla 
• pystyy kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan toimimal-

la, puhumalla, 
• kirjoittamalla ja symbolien avulla 
• osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti 
• osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin pe-

rusteella sekä osaa etsiä 
• yhteistä ominaisuutta; hän osaa erottaa laadullisen ja määrällisen 

ominaisuuden 

136 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   137 
 

• pystyy tulkitsemaan yksinkertaisen tekstin, kuvan tai tapahtuman 
ja tekemään 

• suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi 
• työskentelee keskittyneesti sekä itsenäisesti että ryhmässä 

Luvut, laskutoimitukset ja algebra 
Oppilas 

• ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaaliluvun osalta sekä 
ymmärtää negatiivisen 

• luvun ja murtoluvun käsitteet 
• osaa yhteen -, vähennys-, kerto- ja jakolaskua sekä kirjallisesti että 

suullisesti 
• kokonaisluvuilla, tietää eri laskutoimitusten väliset yhteydet ja osaa 

käyttää niitä 
• hyväkseen tehtävän tarkistamisessa 
• ymmärtää desimaaliluvun ja murtoluvun käsitteet sekä niiden väli-

sen yhteyden, osaa 
• yhteen - ja vähennyslaskua desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla 
• osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan, tarkistaa ja pyö-

ristää laskutoimituksen 
• tuloksen 

Geometria 
Oppilas 

• osaa luokitella kulmia ja kolmioita 
• osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa ja pienentää kuvioita 
• ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida mittauskoh-

teen suuruuden ja 
• tarkastaa mittauksen tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mitta-

ustuloksen sopivalla 
• mittayksiköllä 
• osaa laskea kuvion piirin sekä suorakulmioiden pinta-aloja 

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
Oppilas 

• osaa kerätä tietoja ja esittää niitä tilastoina, osaa lukea taulukoita ja 
diagrammeja. 

 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• osaa ratkaista yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja selittää 
ajatteluaan välineisiin tukeutuen 

• kuvilla, symboleilla, sanoilla tai lukujen avulla 
• osaa yksinkertaisesti ryhmitellä tai luokitella annetun kriteerin pe-

rusteella  

Luvut, laskutoimitukset ja algebra 
Oppilas 

• ymmärtää kymmenjärjestelmän, osaa hajottaa lukuja ykkösiin, 
kymmeniin, satoihin ja tuhansiin 

• osaa peruslaskutoimitusten periaatteet (yhteen -, vähennys- ja ker-
tolasku) kokonaisluvuilla allekkain 
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• on oppinut jotain desimaali- ja murtoluvuista 

Geometria 
Oppilas 

• tuntee geometrisiä kuvioita 
• osaa käyttää joitain yleisimpiä mittayksiköitä  

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
Oppilas 

• osaa lukea taulukoita ja diagrammeja sekä etsiä niistä tietoja opet-
tajan ohjauksessa 

5. VUOSILUOKKA 
4 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• osaa peruslaskutoimituksia ja pystyy ratkaisemaan matemaattisia 
ongelmia 

• tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja 
käsitejärjestelmiä sekä käyttämään matemaattisia käsitteitä 

• löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia 
sekä syy- ja seuraussuhteita 

• käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä yksin että 

ryhmässä 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Luvut ja laskutoimitukset 

• yhteen -, vähennys-, kerto- ja jakolaskua päässä sekä allekkain al-
goritmina 

• murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen - ja vähennyslasku, sekä 
kertominen ja 

• jakaminen luonnollisella luvulla 
• supistaminen ja laventaminen 
• jaollisuus 
• desimaaliluvun, murtoluvun ja prosentin välinen yhteys 
• laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen. 

Algebra 

• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 
• lausekkeiden kirjoittamista ja laskemista 
• yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä 
• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien päättelemi-

nen. 

Geometria 

• Yhdenmuotoisuus ja mittakaava 
• peilaus suoran ja pisteen suhteen 
• kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen 
• ympyrä ja sen osia 
• kulman mitta 
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• pinta-ala 
• mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista, mittaustuloksen 

arviointia ja mittauksen tarkistaminen. 

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
• tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen 
• keskiarvon käsite ja laskeminen 
• tietojen luokittelu ja järjestäminen, tyyppiarvon ja mediaanin käsit-

teiden pohjustaminen 
• kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä. 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5 LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyt-
tämällä niitä ongelmanratkaisuissa ja esittämällä niitä monipuoli-
sesti välineillä, kuvilla, symboleilla, sanoilla, lukujen avulla tai dia-
grammeilla 

• pyrkii tietoisesti kohdistamaan tarkkaavaisuutensa havaintoja teh-
dessään; hän pystyy kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksis-
taan monipuolisesti, toimimalla, puhumalla, kirjoittamalla ja symbo-
lien avulla 

• osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: 
vertailulla, luokittelulla, järjestämällä, konstruoimalla ja mallinta-
malla 

• osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin pe-
rusteella 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 pys-
tyy 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 tu-
loksen 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 ominaisuuk-
sia sekä tuntee tasokuvioiden käsitteiden muodostamaa rakennetta 

• tunnistaa yhdenmuotoisuuden; oppilas osaa peilata suoran suh-
teen sekä suurentaa ja pienentää kuvioita annetussa suhteessa; 
hän tunnistaa suoran suhteen symmetriset kuviot 

• ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida mittauskoh-
teen suuruuden ja mittauksen tuloksen mielekkyyden sekä ilmoit-
taa 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 se-

kä osaa päätellä 
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• mahdottoman ja varman tapauksen 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• osaa ratkaista yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja selittää 
ajatteluaan välineillä, 

• kuvilla, symboleilla, sanoilla tai lukujen avulla 
• osaa kuvata joitain tavallisimpia arkimaailmansa tilanteita ja ilmiöi-

tä matemaattisesti 
• osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin pe-

rusteella  
• pystyy tulkitsemaan yksinkertaisen tekstin, kuvan tai tapahtuman 
• työskentelee yhteisen tavoitteen suuntaisesti. 

Luvut, laskutoimitukset ja algebra 
Oppilas 

• ymmärtää kymmenjärjestelmän positiivisten kokonaislukujen osal-
ta ja osaa käyttää sitä 

• osaa peruslaskutoimitusten (yhteen -, vähennys-, kerto- ja jakolas-
ku) periaatteet kokonaisluvuilla allekkain • osaa kirjoittaa ja ratkais-
ta yksinkertaisia lausekkeita 

• selviytyy helpoista murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen - ja vä-
hennyslaskuista 

Geometria 
Oppilas 

• osaa luokitella kulmia ja monikulmioita 
• osaa käyttää joitain mittayksiköitä ja suorittaa yksikönmuunnoksia 

tutuimmilla mittayksiköillä 

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
Oppilas 

• ymmärtää diagrammin laatimisen periaatteita 
• osaa lukea taulukoita ja diagrammeja sekä etsiä niistä tietoja. 
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 MATEMATIIKKA VUOSILUOKILLA 6-9 10.4.3

Vuosiluokkien 6 – 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää mate-
maattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusval-
miuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaat-
tisten ajattelumallien oppiminen sekä muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen il-
maisun harjoitteleminen. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Matematiikan opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja ma-
tematiikanopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoit-
teet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt 

Ihmisenä kasvaminen 
• tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppija-

na 
• kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan 

ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa 

Viestintä ja mediataito 
• suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohti-

maan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä 
• käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, - vä-

littämisessä sekä eri vuorovaikutustilanteissa 

Ihminen ja teknologia 
• käyttämään teknologiaa vastuullisesti 
• käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja eri-

laisiin tarkoituksiin 
 

Ihmisenä kasvaminen 

• tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppija-
na 

• kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan 
ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa 

Viestintä ja mediataito 

• suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohti-
maan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä 

• käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, - vä-
littämisessä sekä eri vuorovaikutustilanteissa 

Ihminen ja teknologia 

• käyttämään teknologiaa vastuullisesti 
• käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja eri-

laisiin tarkoituksiin 
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6. VUOSILUOKKA 
4 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan 
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen 

sekä näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimin-

taansa ja päätelmiään 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella 
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä yksin että 

ryhmässä 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Ajattelun taidot ja menetelmät 

•  ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
•  loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten vertailua, järjestämis-

tä, mittaamista, rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippu-
vuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä 

•  vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja 
käyttö 

•  todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, 
systemaattinen yritys ja erehdys 

•  matematiikan historiaa 
•  erilaisten lukujonojen tutkiminen 
•  matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri menetelmillä 
•  matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen 

Luvut ja laskutoimitukset 

•  peruslaskutoimitusten varmentaminen 
•  luonnolliset luvut ja kokonaisluvut 
•  alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin ja jaollisuussääntöjä 
•  murtolukujen supistaminen ja laventaminen sekä desimaaliluvun 

esittäminen murtolukuna 
•  kertominen ja jakaminen desimaaliluvulla ja murtoluvulla 
•  prosenttikäsitteen vahvistaminen, prosenttilasku 
•  pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö 
•  yksinkertaisia lukujen jaollisuussääntöjä 
•  aikalaskuja ja aikaväli 

Algebra 

•  lausekkeiden kirjoittamista, sieventämistä ja laskemista 
•  yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen 

Funktiot 

•  lukuparin esittäminen koordinaatistossa 
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Geometria 

•  säännölliset monikulmiot 
•  kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä 
•  ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä 
•  kappaleiden nimeäminen ja luokittelu 
•  tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen 
•  suorakulmaisen särmiön tilavuuden ja pinta-alan laskeminen 
•  yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys 
•  symmetria suoran ja pisteen suhteen 
•  geometrista piirtämistä harppia ja piirtokolmiota käyttäen (geo-

metrisia konstruointeja) peilauksia 

Todennäköisyys ja tilastot 
•  todennäköisyyden käsite 
•  diagrammien tulkinta ja laadinta 
•  tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoi-

sessa muodossa 
•  

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Ajattelun taidot ja menetelmät 
•  löytää ohjauksen avulla yksinkertaisessa tekstimuodossa olevas-

ta ongelmasta sen keskeiset elementit ja osaa esittää ne joko ku-
vallisesti, sanallisesti tai matemaattisessa esitysmuodossa ja hah-
mottaa jonkinlaisen mahdollisen ratkaisuvaihtoehdon tai vastauk-
sen suuruusluokan. 

•  työskentelee yhteisen tavoitteen suuntaisesti 

Luvut ja laskutoimitukset 
•  osaa peruslaskutoimitukset kokonaisluvuilla allekkain algoritmi-

na ja laskimella sekä yksinkertaisia laskutoimituksia päässälasku-
na 

•  osaa supistaa ja laventaa murtolukuja 
•  tuntee prosentin käsitteen 
•  osaa laskea joitain aikalaskuja 

Geometria 

•  osaa luokitella säännöllisiä monikulmioita 
•  osaa laskea säännöllisten kuvioiden piirin ja pinta-alan ohjatusti 
•  osaa peilata suoran tai pisteen suhteen 

Todennäköisyys ja tilastot: 
•  osaa etsiä tietoja taulukoista ja diagrammeista 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Ajattelun taidot ja menetelmät 

• huomaa eri tapauksien yhtäläisyyksiä ja säännönmukaisuuksia 
• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman 

matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman 
ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja päätellä onko saatu tulos mahdol-
linen. 
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Luvut ja laskutoimitukset 

•  osaa suorittaa laskutoimituksia kirjallisesti ja laskimella 
•  osaa tärkeimmät jaollisuussäännöt 
•  osaa esittää desimaalilukuja murtolukuina 
•  osaa laskea yksinkertaisia prosenttilaskuja 
•  osaa pyöristää vastauksen ja antaa sen järkevässä muodossa 
•  osaa laskea aikalaskuja 

Funktiot 

•  osaa esittää lukuparin koordinaatistossa 

Geometria 

•  tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet 
•  osaa käyttää harppia ja piirtokolmiota geometrisissa piirrosteh-

tävissä 
•  osaa laskea tasokuvioiden piirin ja pinta-alan 
•  osaa peilauksia 

Todennäköisyys ja tilastot 

•  osaa etsiä tietoja taulukoista ja diagrammeista 
•  ymmärtää todennäköisyyden käsitteen 

7. VUOSILUOKKA 
3 viikkotuntia vuodessa 

Keskeiset sisällöt 

Ajattelun taidot ja menetelmät 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, 
järjestämistä, mittaamista, rakentamista, mallintamista,  

• sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä 
• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja 

käyttö 
• matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen  
• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 

Luvut ja laskutoimitukset 

• peruslaskutoimitusten varmentaminen 
• potenssi, eksponenttina kokonaisluku 
• aikalaskut, aikaväli 
• luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä 
• luonnolliset luvut, kokonaisluvut 
• kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla 
• vastaluku 
• pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö 
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Algebra 

• muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laskeminen 

Funktiot 

• yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piir-
täminen koordinaatistoon 

Geometria  

• kulmien välisiä yhteyksiä 
• säännölliset monikulmiot 
• yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa 
• kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä 
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen 
• geometrista konstruointia 

Todennäköisyys ja tilastot 

• todennäköisyyden käsite 
• diagrammien tulkinta 

8. VUOSILUOKKA 
3 viikkotuntia vuodessa 

Keskeiset sisällöt 

Ajattelun taidot ja menetelmät 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, 
järjestämistä, mittaamista, rakentamista, mallintamista,  

• sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä 
• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja 

käyttö 
• matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen  
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 

Luvut ja laskutoimitukset 

• prosenttikäsitteen vahvistaminen, prosenttilasku 
• potenssi, eksponenttina kokonaisluku 
• juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella 
• lausekkeiden sieventäminen 
• suhde ja verrannollisuus 

Algebra 

• potenssilauseke ja sen sieventäminen 
• polynomin käsite, polynomien yhteen -, vähennys- ja kertolasku 
• yhtälö 
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
• verranto 
• lauseke ja sen sieventäminen 
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Geometria 

• ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä 
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu 
• kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen 

9. VUOSILUOKKA 
4 viikkotuntia vuodessa 

Keskeiset sisällöt 

Ajattelun taidot ja menetelmät 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, 
järjestämistä, mittaamista, rakentamista, mallintamista, sääntöjen 
ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä 

• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja 
käyttö 

• matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen  
• todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, sys-

temaattinen yritys-erehdysmenetelmä, vääräksi osoittaminen, suo-
ra todistus 

• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 

Luvut ja laskutoimitukset 

• kertominen ja jakaminen murtoluvuilla 
• käänteisluku, itseisarvo 
• rationaaliluvut, reaaliluvut 

Algebra 

• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti 
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 

Funktiot 

• funktion käsite 
• funktionkuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin 

arvo, kasvaminen ja väheneminen  
• riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla 
• lineaarinen funktio 
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus 

Geometria 
• Pythagoraan lause 
• trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen 
• kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen 
• kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä 
• yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys 

Todennäköisyys ja tilastot 

• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi 
• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen 
• hajonnan käsite 
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• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoises-
sa muodossa 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Ajattelun taidot ja menetelmät 
Oppilas  

• huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet 
• osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, 

ei, on olemassa, ei ole olemassa  
• osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon  
• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman 

matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman 
ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden  

• osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa  
• osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot tau-

lukkoa, puu-, polku- tai muuta diagrammia käyttäen.  

Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas osaa 

• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun rat-
kaisemisesta ja hänellä on luotettava peruslaskutaito 

• korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen lu-
ku ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä. 

• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta  
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arki-

elämässä eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa.  

Algebra 
Oppilas osaa 

• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita 
• potenssien laskutoimitukset  
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yh-

tälön ja ratkaista sen algebrallisesti tai päättelemällä  
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen  
• arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet  

Funktiot 
Oppilas  

• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta  
• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan  
• osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan  
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kerto-

maan sanallisesti yleisen säännön annetun lukujonon muodostu-
misesta 

• 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 kon-

struktioiden tekemiseen  
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• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja 
pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden omi-
naisuuksien tutkimisessa  

• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilan-
teissa  

• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen 
kolmion osien ratkaisemiseen 

• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa ta-
vanomaisimpia mittayksiköitä  

Todennäköisyys ja tilastot 
Oppilas osaa 

• määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinker-
taisen empiirisen tutkimuksen todennäköisyydestä; hän ymmärtää 
todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän tilan-
teissa 

• lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta ai-
neistosta frekvenssit, keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon. 
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10.5 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO 

 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKILLA 1-2 10.5.1

Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveys-
tiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kes-
tävän kehityksen näkökulma. kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla 
oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. opetusta tukee tutkiva ja 
ongelmakeskeinen tapa tarkastella ympäristöä. (Parkanon kaupungin Alkuopetus-
suunnitelma) 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Ympäristö ja luonnontiedon opiskelun myötä oppilas oppii tuntemaan ja arvosta-
maan omaa kulttuuriperintöään ja näkemään oman sukupolvensa aikaisempien 
sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä  

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys  
Oppilasta kannustetaan toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti. Hän osallistuu ja 
vaikuttaa omassa koulussaan ja elinympäristössään ja  oppii arvioimaan oman 
toimintansa vaikuttavuutta. 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta  
Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hy-
vinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden havaitsemaan ympäristössä ja 
ihmisen hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, sekä toimimaan elinympäristön hy-
väksi ja arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omak-
sumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja  

Turvallisuus ja liikenne 
Oppilas oppii tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttä-
mään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi edistä-
mään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti 

Ihminen ja teknologia  
Oppilas oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia erilaisiin tarkoituksiin.  
 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä 
noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liiken-
teessä 

• tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä se-
kä havaitsemaan niissä tapahtuvia muutoksia  

• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tut-
kimalla  

• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä 
käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havain-
tojaan sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selite-
tään  
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• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita 
• pohtimaan hyvän ympäristön merkitystä ja toimii luontoa säästä-

vällä tavalla  
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvosta-

mista ja sosiaalista osaamista  
• terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen, liittyviä kä-

sitteitä, sanastoa ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistä-
viä valintoja 

• toimimaan ja liikkumaan ympäristössä turvallisesti• 

1. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Eliöt ja elinympäristöt 

• elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet 
• erilaisia elinympäristöjä, kuten piha ja puisto 
• oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja 

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen olinpaikkana 

• ihmisen muovaama ympäristö, luonnonympäristö 
• vuorokausi, viikonpäivät, vuosi, vuodenajat 

Ympäristön ilmiöitä 

• lämpöön ja ilmaan  liittyviä ilmiöitä ja lämmönlähteitä. 
• palaminen, paloturvallisuus 

Ympäristön aineita 
• arkielämään kuuluvia aineita ja materiaaleja sekä niiden säästävä 

käyttö ja kierrätys 
• veden tai ilman ominaisuuksien tutkiminen 

Ihminen ja terveys 
• keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään 
• terveelliset elämäntavat 
• toimiminen hätätilanteissa 

Turvallisuus 
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy 
• fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen 
• vaaratilanteiden välttäminen,  
• turvallinen liikennekäyttäytyminen 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas 

• osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä kohdistaa huomionsa ha-
vaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin 

• osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaan-
sa tietoa puhuen ja piirtäen 

• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja 
• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia 
• osaa lajitella jätteitä 
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• tietää joitakin veden tai ilman ominaisuuksia 
• tunnistaa kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa 

nimetä ihmisen tärkeimmät ruumiinosat 
• tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia kuten riittä-

vä uni ja lepo 
• osaa perussäännöt kohteliaasta käytöksestä ja ryhmässä toimimi-

sesta 
• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen tunnuspiirteitä ja tietää, ketkä 

auttavat koulussa ja lähiyhteisössä 
• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä 

ei 
• tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympä-

ristössä ja liikenteessä; hän tuntee joitakin jalankulkijan liikenne-
sääntöjä ja ymmärtää, miksi 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas 

• tunnistaa joitakin lähiympäristön kasvi- ja eläinlajeja 
• tuntee lähiympäristöön ja lähiliikenteeseen liittyviä peruskäsitteitä 

ja osaa nimetä joitakin ympäristökohteita asuinalueellaan 
• kiinnostuu ainakin satunnaisesti työskentelystä, vaikka tarvitseekin 

siinä paljon tukea.  

2. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Eliöt ja elinympäristöt 

• erilaisia elinympäristöjä, kuten piha ja puisto, ja eliöiden sopeutu-
minen niihin 

• oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja 
• kasvien ja eläinten elämänvaiheita 
• luonto eri vuodenaikoina 
• ruoan alkuperä ja tuottaminen. 

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 

• kotiseudun maisemat sekä rakennettu ympäristö 
• maaston keskeisiä piirteitä, kartta 
• maaperä, kallioperä 
• vuosi, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, vuorokausi 

Ympäristön ilmiöitä 

• ääni, valo, sähkö, magneettisuus 
• kuulon ja näön suojelu 
• sää 
• liike 

Ympäristön aineita 
• arkielämän aineita ja materiaaleja sekä niiden säästävä käyttö ja 

kierrätys 

Ihminen ja terveys 

• ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään 

152 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   153 
 

• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumuk-
set 

• sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätäti-
lanteissa 

• perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuk-
sen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. 
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Turvallisuus 

• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, 
• fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, 
• oman koulun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja vaaratilantei-

den välttäminen, 
• koti- ja vapaa-ajan tapaturmat 
• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen 
• rahan käyttö 
• toisen omaisuuden kunnioittaminen. 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas 

• osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä kohdistaa huomionsa ha-
vaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin 

• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia 
• osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaan-

sa tietoa puhuen, kirjoittaen ja piirtäen 
• tietää, mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan 
• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja 
• tuntee erilaisia valon ja äänen lähteitä 
• tuntee näön ja kuulon suojeluun liittyviä toimenpiteitä 
• osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä 
• tuntee joitakin veden tai ilman ominaisuuksia 
• tunnistaa kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa 

nimetä ihmisen tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja 
• tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokau-

sirytmi, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, riittävä uni ja lepo, 
pukeutuminen 

• osaa perussäännöt kohteliaasta käytöksestä ja ryhmässä toimimi-
sesta; hän osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita 

• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä ja 
tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä 

• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä 
ei 

• tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympä-
ristössä ja liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee ja-
lankulkijana keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa. 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas 

• tunnistaa joitakin yleisimpiä lähiympäristön kasvi- ja eläinlajeja 
• tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet 
• tuntee erilaisia valon ja äänen lähteitä sekä näön ja kuulon suoje-

luun liittyviä toimenpiteitä 
• kiinnostuu ainakin satunnaisesti työskentelystä, vaikka tarvitseekin 

siinä paljon tukea 
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 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKILLA 3-4 10.5.2

Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveys-
tiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kes-
tävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tunte-
maan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä, 
ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja sairautta.  
 Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edelly-
tysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa voidaan työs-
kennellä 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 vuo-
rovaikutusta.  
Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lä-
hestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen it-
seensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot 
ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle ke-
hittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttä-
viä teemoja luonnontiedonopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät 
opetuksen tavoitteet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt  

Ihmisenä kasvaminen 
• tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikut-

tavia tekijöitä 
• toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut 

ryhmässä sekä erilaisia yhteistoimintatapoja 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
• oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikut-

tamiskeinot 

Turvallisuus ja liikenne 

• terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toi-
mintamalleja 

• keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 
• lähiympäristön vaarapaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden pa-

rantaminen 

TAVOITTET 
Oppilas oppii 

•  toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä 
noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liiken-
teessä 

• tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä se-
kä havaitsemaan niissä tapahtuvia muutoksia sekä hahmottamaan 
kotiseutunsa osana Suomea ja Pohjoismaita 

• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tut-
kimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä 
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• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä 
käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havain-
tojaan 

• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita 
• lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kar-

tastoa 
• 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 arvosta-

mista ja sosiaalista osaamista  
•  terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen, liittyviä kä-

sitteitä, sanastoa ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistä-
viä valintoja 

3. VUOSILUOKKA 

Eliöt ja elinympäristöt 
• erilaisten elinympäristöjen, kuten pihan, puiston ja metsän havain-

noiminen sekä eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin 
• elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet 
• pihan, puiston ja metsän tavallisimpien kasvi-, sieni- ja eläinlajien 

tunnistaminen, kuvaileminen ja luokittelu  
• pihan, puiston ja metsän kasvien ja eläinten elämänvaiheisiin tutus-

tuminen 
• luonto eri vuodenaikoina 

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 

• maaston keskeisimpien piirteiden hahmottaminen ja maaston ha-
vainnollistaminen eri tavoin sekä erityisesti kartan ilmaisuun tutus-
tuminen 

• kotiseutuun ja omaan maakuntaan tutustuminen: niiden luon-
nonolot ja maisemat sekä rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta 

• Suomen tarkasteleminen 

Ympäristön ilmiöitä 

• yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän ja jousen, toiminta-
periaatteen tutkiminen sekä erilaisten rakenteiden, kuten kolmio- ja 
putkirakenteiden lujuuteen tutustuminen 

• magneettisiin ja sähköisiin ilmiöihin kuten kompassiin, hankaus-
sähköön ja virtapiiriin tutustuminen yksinkertaisten tutkimusten 
avulla 

Ympäristön aineita 
• veden ominaisuuksien ja olomuodon muutosten tutkiminen sekä 

veden käyttö ja kiertokulku luonnossa 

Ihminen ja terveys 

• toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet 

Turvallisuus 

• kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen, fyysisen koskemattomuu-
den kunnioittaminen, oman koulun turvallisuus, liikennekäyttäyty-
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minen ja vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapatur-
mat 

• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, 
rahan käyttäminen ja toisten omaisuuden kunnioittaminen 
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4. VUOSILUOKKA 

Eliöt ja elinympäristöt 
• erilaisten elinympäristöjen, kuten niityn ja pellon havainnoiminen 

sekä eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin 
• niityn ja pellon tavallisimpien kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen, 

kuvaileminen ja luokittelu 
• niityn ja pellon kasvien ja eläinten elämänvaiheisiin tutustuminen 
• ruoan alkuperä ja tuottaminen 

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 
•  luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman ympäristön havain-

noiminen ja jäsentäminen sekä ympäristön muutosten tarkastele-
minen 

• Suomen, Pohjoismaiden ja muiden lähialueiden tarkasteleminen 
• vuorokauden- ja vuodenajat 

Ympäristön ilmiöitä 

• ääneen ja valoon liittyvien ilmiöiden tutkiminen kuten äänen ja va-
lon eteneminen ja heijastuminen, varjon muodostuminen sekä ää-
nen ja valon lähteet, kuulon ja näön suojeleminen 

• lämpöilmiöiden tutkiminen, kuten lämpötilan mittaaminen, lämmön 
siirtyminen ja lämmittäminen 

Ympäristön aineita 

• arkielämään kuuluvien aineiden ja esineiden tutkiminen sekä niiden 
säästävä käyttö ja kierrätys 

• ilman ominaisuuksien tutkiminen sekä palaminen ja paloturvalli-
suus 

• veden ominaisuuksien ja olomuodon muutosten tutkiminen sekä 
veden käyttö ja kiertokulku luonnossa 

• ympäristön muita aineita 
• käyttöä ja kierrätys 

Ihminen ja terveys 

• ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään 
• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumuk-

set 
• sairastaminen ja tavallisimpia lasten ja nuorten sairauksia, toimi-

minen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet 
• henkinen hyvinvointi ja mielenterveys: perheen ja ystävyyden, tun-

teiden tunnistaminen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille 

Turvallisuus 

• kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen, fyysisen koskemattomuu-
den kunnioittaminen, oman koulun turvallisuus, liikennekäyttäyty-
minen ja vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapatur-
mat 

• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioonottaminen, 
rahan käyttäminen ja toisen omaisuuden kunnioittaminen 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 

•  osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa 
havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin 

• osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä 
niiden erilaisten ominaisuuksien perusteella 

• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat 
luontoon, luonnon ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön 

• osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankki-
maansa tietoa  

• osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaan-
sa 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, nii-
tyn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia eliölajeja; 
oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankai-
sista 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 ar-
vioida 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 lähiym-
päristöstään  

• 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 Pohjois-
maita sekä ymmärtää maapallon ihmisen elinpaikkana. 

Ympäristön aineita ja ilmiöitä 
Oppilas  

• osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonai-
suuksina 

• osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituus-
mittoja, lämpömittaria ja luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa 
myös itse tehtyjä välineitä  

• osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jou-
sen, toimintaa sekä osaa tutkia erilaisten rakenteiden lujuutta   

• osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johti-
mien avulla sekä tuntee kodissa käytettäviä sähkölaitteita; hän 
ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää säh-
kölaitteita turvallisesti 

• tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja 
osaa tutkia valoon, ääneen ja lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen 
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eteneminen, valon eteneminen ja heijastuminen sekä lämmön siir-
tyminen ja lämmittäminen 

• tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liit-
tyviä toimenpiteitä ja osaa toimia niiden mukaisesti 

• osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muu-
toksia ja osaa kuvailla veden kiertokulkua luonnossa 

• ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kyntti-
län tai puun palaessa sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa 
käyttää alkusammutusvälineitä 

• tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttö-
tarkoituksia ja tietää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, ku-
ten 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 elintoi-
mintoja 

• tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokau-
sirytmi, 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 käytök-
sestä; hän osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että 
tunteiden ilmaisua voidaan säädellä  

• osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoi-
toa; hän tietää lääkkeiden käytön perussääntöjä; hän osaa yksin-
kertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua tarvitta-
essa. 

Turvallisuus 
Oppilas  

• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän 
tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnis-
taa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän tietää, miten 
tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat kou-
lussa ja lähiyhteisössä 

• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä 
ei  

• tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympä-
ristössä ja liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee ja-
lankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, 
miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa. 
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10.6 BIOLOGIA JA MAANTIETO 

5. lk. 2 viikkotuntia 
6. lk. 1 viikkotunti 
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, 
että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinym-
päristöjen välistä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon moni-
muotoisuutta. Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös 
itseään ihmisenä ja osana luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan tu-
lee saada myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoi-
maan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen. Ope-
tusta toteutetaan sekä maastossa että luokkahuoneessa.  
Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuk-
sen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä il-
miöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tavoit-
teena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle 
maailmaan. Opetus järjestetään siten, että oppilas saa käsityksen luonnonympäris-
töjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvosta-
maan niitä. Maantiedon opetuksen tulee luoda pohjaa kansojen ja kulttuurien väli-
selle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle. 
Vuosiluokilla 5–6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveys-
tiedon opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ym-
märtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena 
prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena. 
Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suoje-
lua ja elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestä-
vään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Biologian ja maantiedon opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä 
teemoja luonnontieteellisen ja maantieteellisen opetuksen näkökulmasta. Aiheko-
konaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekoko-
naisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt 

 Ihmisenä kasvaminen 
• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöi-

tä 
• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittämi-

nen 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
• ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä 

kehitys 
• toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta 

Turvallisuus ja liikenne 

• onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen 
omassa elinympäristössä 

• väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa  

 BIOLOGIA VUOSILUOKILLA 5- 6 10.6.1

TAVOITTEET 
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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 riippuvai-

nen muusta luonnosta 
• kehittämään ympäristölukutaitoaan, toimimaan ympäristöystävälli-

sesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa 
• tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista  
• arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena pro-

sessina, tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä sekä ymmärtä-
mään ihmisen seksuaalisuutta  

• pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaa-
liseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä 

5. VUOSILUOKKA 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Eliöt ja elinympäristöt 

• elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä pellon ja puutarhan 
antimet 

• ohjattu kasvien kerääminen 
• eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokitteleminen 

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja kehitys 
• ihmisen kehon rakenne, keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen se-

kä murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset 
• seksuaalisen ja henkisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu, oman 

kehon arvostaminen ja suojeleminen sekä tervettä kasvua ja kehi-
tystä tukevat ja haittaavat tekijät 

6. VUOSILUOKKA 

Eliöt ja elinympäristöt 
• lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu kasvien 

kerääminen 
• eliöiden elinympäristöjen kuten metsän ja suon tutkiminen, ravin-

toketjut sekä metsien hyötykäyttö 
• kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen sekä eläinten ja kasvi-

en lisääntyminen 

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja kehitys 

• läheisyyden tarve, ihmissuhteisiin ja tunteiden sääntelyyn liittyvät 
sosiaaliset tekijät sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu 

Luonnon ja ympäristön suojeleminen 

• ympäristölukutaidon ja ympäristöystävällisen toiminnan harjoitte-
leminen, luonnon monimuotoisuuden merkitys sekä jokamiehen 
oikeudet ja velvollisuudet 
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 MAANTIETO VUOSILUOKILLA 5- 6 10.6.2

TAVOITTEET 

• ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toi-
set ihmiset 

• laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, dia-
grammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon läh-
teinä 

• hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimis-
tön 

• ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoa-
mista mahdollisuuksista maapallolla  

• perehtyy Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä 
oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, 
niiden kansoihin ja kulttuureihin.  

KESKEISET SISÄLLÖT 

5. VUOSILUOKKA 

Eurooppa osana maailmaa: 
• Euroopan tarkasteleminen maailman kartalla sekä Euroopan kart-

takuvan hahmottaminen. 
• Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä Euroopan eläi-

mistö 
• erilaisten karttojen, karttapallon ja muiden maantieteellisten tieto-

lähteiden käytön sekä tiedon havainnollistamisen harjoittelu 
• avaruus 

6. VUOSILUOKKA 

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla: 
• Maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataitojen harjoittelu. 
• Sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet sekä lauh-

kean ja kylmän vyöhykkeen alueet 
• ihmisten elinympäristöt sekä monimuotoinen elämä erilaisissa ym-

päristöissä 
• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla 
• ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ympäristössä 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

BIOLOGIA 

Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 

• osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa 
• osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäris-

töön liittyviä tutkimuksia sekä selostaa niiden tuloksia 
• tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kas-

veja ohjeiden mukaisesti. 
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Eliöt ja elinympäristöt 
Oppilas 

• tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisim-
mät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten 
sopeutumisesta ympäristöönsä 

• tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyt-
tämisen 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 muu-

toksia, osaa selittää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutok-
sia tytöillä ja pojilla sekä antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä il-
menemisestä  

• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan 
säädellä, ja siitä, miten asioita voidaan tarkastella myös muiden 
ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein kuvata tunneil-
maisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta 

• tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa. 

MAANTIETO 

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 ja ihmisen toimintaa Euroo-
passa. 

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla 
Oppilas 

• tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valta-
meret, suurimmat vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet 

• tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhyk-
keitä ja osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten 
lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimintaan, erityisesti 
maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuvata ih-
misten elämää erilaisissa ympäristöissä 

• osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, 
kuten kaupunkien ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen 
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ja polttopuun kerääminen ovat aiheuttaneet muutoksia ympäristös-
sä 

• osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä.  

165 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   166 
 

10.7 FYSIIKKA JA KEMIA  

Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, tai-
dot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havain-
not ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaat-
teita. 
Opiskelun innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohti-
maan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehti-
maan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan 
terveystiedon opetusta, jossa oppilaan toimintaa tarkastellaan turvallisuuden ja ter-
veyden näkökulmasta 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Fysiikan ja kemian opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja 
luonnontieteitten opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen 
tavoitteet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt 

 Ihmisenä kasvaminen 
Fysiikan ja kemian opetus ohjaa oppilasta luonnontieteille ominaiseen ajatteluun. 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Fysiikan ja kemian opiskelu lisää oppilaan valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja 
erityisesti ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa sekä toimia ihmisten ja hyvin-
voinnin puolesta. 

Turvallisuus ja liikenne 
Fysiikan ja kemian opiskelu auttaa oppilasta tunnistamaan turvallisuus- ja terveys-
riskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja tur-
vallisuutta edistävästi. Lisäksi oppilas saa valmiuksia toimia turvallisesti ja vastuul-
lisesti liikenteessä. 

Ihminen ja teknologia 
Fysiikan ja kemian opetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään fy-
siikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yh-
teiskunnassa. Opetus kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaattei-
den ymmärtämistä ja käyttöä. 

 FYSIIKKA JA KEMIA VUOSILUOKILLA 5- 6 10.7.1

5. VUOSILUOKKA 
1 vuosiviikkotunti 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• työskentelemään ja toimimaan turvallisesti itseään ja ympäristöään 
suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita 

• tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta 
kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta 

• tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä 
tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liit-
tyviä syy-seuraussuhteita 
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• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvite-
tään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia se-
kä niiden välisiä riippuvuuksia 

• käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertaile-
misesa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Luonnon rakenteet 

• Maan vetovoima ja kitka sekä voimista aiheutuvia liike- ja tasapai-
noilmiöitä sekä liikettä kuvaavien käsitteiden soveltaminen turvalli-
sessa liikkumisessa ja tapaturmien ehkäisemisessä 

• Maan ja kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä sekä aurinkokun-
nan rakennetta ja tähtitaivas. 

Aineet ympärillämme 

• ilman koostumus ja ilmakehä 
• veden ominaisuudet ja sen merkitys liuottimena, luonnonvesien 

tutkiminen sekä veden puhdistaminen. 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas osaa 

• työskennellä turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä 
noudattaa annettuja ohjeita 

• tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä 
kohdistaa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimer-
kiksi liikkeeseen ja lämpötilaan ja niiden muutoksiin 

• tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mit-
taustuloksiaan esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon 
perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-
seuraussuhteita, esimerkiksi sen, että mitä suurempi massa kappa-
leella on, sitä vaikeampi on saada liikkeelle ja pysäyttää 

• tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia mitkä tekijät vaikut-
tavat kiinteän aineen liukenemiseen 

• käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden 
ja ilmiöiden ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja 
luokittelemisessa 

• koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuut-
ta aikaisempien tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käymi-
ensä keskustelujen perusteella. 

Luonnon rakenteet 
Oppilas 

• osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoi-
maa, kitkaa sekä ilman- ja veden vastusta sekä tunnistaa erilaisia 
liikkeitä 

• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteel-
listä tietoa, kuten kuvata ja arvioida vaaratilanteita liikenteessä 

• tunnistaa maan ja kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokau-
denajat, vuodenajat sekä kuun vaiheet ja pimennykset, sekä tuntee 
aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta. 
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Aineet ympärillämme 
Oppilas 

• tuntee ilman koostumuksen, tietää ilmakehän kaasujen kemiallisia 
merkkejä sekä ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjä-
nä 

• osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä 
puhdistetaan 

ARVIOINTIOKRITEERIT ARVOSANALLE 5 ( VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• pyrkii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen 
• tekee töitä ja tehtäviä ryhmässä tai yksin omien edellytystensä mu-

kaisesti. 

Luonnon rakenteet 
Oppilas 

• tietää vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia, kuten painovoiman ja 
kitkan 

• - tunnistaa maan liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat 
ja vuodenajat sekä tietää planeettoja. 

Aineet ympärillämme  
Oppilas 

• tietää ilman koostumuksen ja hapen merkityksen elämän ylläpitäjä-
nä. 

 6. VUOSILUOKKA 
1 vuosiviikkotunti 

TAVOITTET 
Oppilas oppii 

• työskentelemään ja toimimaan turvallisesti itseään ja ympäristöään 
suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita 

• tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta 
kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta 

• tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä 
tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liit-
tyviä syy-seuraussuhteita 

• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvite-
tään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia se-
kä niiden välisiä riippuvuuksia 

• käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemi-
sessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä 

• ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden haitallisuuden. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Energia ja sähkö 

• lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen sähkön avulla sekä säh-
köturvallisuus 

• erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja sekä maapallon energia-
varat. 

168 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   169 
 

Aineet ympärillämme 

• maaperästä saatavien aineiden luokittelu sekä aineiden erotusme-
netelmiä 

• elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä, käyttö 
ja kierrätys sekä niiden turvallinen käyttö. 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas osaa 

• työskennellä turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä 
noudattaa annettuja ohjeita 

• tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä 
kohdistaa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimer-
kiksi liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muutoksiin 

• tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mit-
taustuloksiaan esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon 
perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy- seura-
ussuhteita, esimerkiksi massan vaikutusta liikkeelle lähtöön ja py-
sähtymiseen. 

• tehdä yksinkertaisia kokeita, esim. tutkia eri tekijöiden vaikutuksia 
kiinteän aineen liukenemiseen 

• käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineen, kappaleiden 
ja ilmiöiden ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja 
luokittelemisessa 

• koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuut-
ta aikaisempien tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käymi-
ensä keskustelujen perusteella. 

Energia ja sähkö 
• Oppilas 
• tuntee eri jännitteitä, kuten pariston ja akun, sekä tehdä kokeita, 

joissa sähköä käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaami-
seen 

• tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonva-
rojen avulla, sekä osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uu-
siutumattomiin. 

Luonnon rakenteet 
Oppilas 

• osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoi-
maa, kitkaa sekä ilman- ja veden vastusta sekä tunnistaa erilaisia 
liikkeitä 

• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteel-
listä tietoa, kuten kuvata ja arvioida vaaratilanteita liikenteessä 

• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuoro-
kaudenajat, vuodenajat sekä Kuun vaiheet ja pimennykset, sekä 
tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähti-
taivaasta. 

Aineet ympärillämme 
Oppilas 

• tuntee ilman koostumuksen, tietää ilmakehän kaasujen kemiallisia 
merkkejä sekä ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjä-
nä 
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• osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä 
puhdistetaan 

• osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alku-
aineiden kemiallisia merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden 
erottamismenetelmiä kuten suodatus, kiteytys ja seulominen 

• tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallises-
ta käytöstä ja elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden 
ominaisuuksia, esimerkiksi happamuutta 

• tuntee keskeisiä asioita päihde- ja huumausaineista, ymmärtää, 
miksi ne ovat haitallisia, ja osaa perustella, miksi niiden käyttöä pi-
tää välttää. 
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ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• pyrkii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen 
• tekee töitä ja tehtäviä ryhmässä tai yksin omien edellytystensä mu-

kaisesti. 

Energia ja sähkö 
Oppilas 

• tunnistaa joitakin jännitelähteitä, kuten pariston ja akun 
• tietää sähkön ja sähköturvallisuuden merkityksen arkielämässä. 

Aineet ympärillämme  
Oppilas 

• tunnistaa maaperästä saatavia aineita 
• tietää ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä 
• tietää päihde- ja huumausaineiden haitallisuuden. 

  

 FYSIIKKA VUOSILUOKILLA 7- 9 10.7.2

Fysiikkaa opetetaan yhtenäisenä opetussuunnitelmallisena kokonaisuutena viiden-
neltä luokalta lähtien 
Fysiikkaa opetetaan 7.luokalla 1 kurssi, 8.luokalla 1 kurssi ja 9.luokalla 1½ kurssia. 
Vuosiluokilla 7–9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan tietämys-
tä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen 
tiedonhankinnan taitoja.  
Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja koke-
mukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutki-
mukset, joista edetään kohti fysiikan peruskäsitteitä ja lakeja. Kokeellisuuden teh-
tävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksu-
maan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja sekä kehittää ko-
keellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja ja innostaa oppilasta fysiikan opiske-
luun. 
Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen 
käyttämiseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilan-
teissa. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan ja tekno-
logian tiedonalaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä 
käyttäen sekä auttaa häntä ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkityksen jo-
kapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. 
Fysiikan opiskelu tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja nykyaikaisen 
maailmankuvan muodostamista sekä antaa valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valinto-
ja erityisesti energiavarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa.  
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EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Fysiikan opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja luonnon-
tieteitten opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoit-
teet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt 

Ihmisenä kasvaminen 
Fysiikan opiskelu tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä yksilönä ja yhtei-
sön jäsenenä oikeudenmukaiseksi, toiset huomioon ottavaksi sekä oikeudet ja vel-
vollisuudet tiedostavaksi ihmiseksi. Fysiikan opetus ohjaa oppilasta luonnontieteille 
ominaiseen ajatteluun, tietojen käyttämiseen sekä tiedon luotettavuuden ja merki-
tyksen arviointiin elämän eri tilanteissa. 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Fysiikan opiskelu lisää oppilaan valmiuksia ja motivaatiota tehdä jokapäiväisiä va-
lintoja erityisesti energiavarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asiois-
sa sekä toimia ihmisten ja hyvinvoinnin puolesta. Tarkoituksena on kasvattaa ym-
päristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. 

Turvallisuus ja liikenne 
Fysiikan opiskelu auttaa oppilasta tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, en-
nakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta 
edistävästi. Lisäksi oppilas saa valmiuksia toimia turvallisesti ja vastuullisesti liiken-
teessä. 

Ihminen ja teknologia 
Fysiikan opetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään fysiikan ja 
teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskun-
nassa. Opetus tarjoaa perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksis-
ta, opastaa järkeviin valintoihin sekä kriittisyyteen. Opetus kehittää välineiden, lait-
teiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä. 

VUOSILUOKKA: 7 
1 vuosiviikkotunti 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yh-
dessä toisten kanssa  

• luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekeminen ja ongel-
mien hahmottaminen 

• havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luo-
kittelua, hypoteesin esittämistä ja sen testaamista sekä tulosten 
käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista mahdollisuuksien mukaan 
myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen 

• käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä 
kuvatessaan fysikaalisia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita 

• tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia ener-
giamuutoksia, erilaisia luonnon rakenteita sekä ymmärtämään ilmi-
öiden syy-seuraussuhteita. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Värähdys- ja aaltoliike 

• erilaiset värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt sekä aaltoliikkeen 
synty ja vastaanottaminen sekä havaitseminen, heijastuminen ja 
taittuminen sekä niihin liittyvät ominaisuudet, suureet ja lait 

• äänen ja valon merkitys ja sovellukset  
• optisten laitteiden toimintaperiaatteita 

Luonnon rakenteet 

• luonnon rakenteet ja mittasuhteet 

VUOSILUOKKA: 8 
1 vuosiviikkotunti 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yh-
dessä toisten kanssa  

• luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekeminen ja ongel-
mien hahmottaminen 

• havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luo-
kittelua, hypoteesin esittämistä ja sen testaamista sekä tulosten 
käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista mahdollisuuksien mukaan 
myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen 

• suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jos-
sa vakioidaan ja varioidaan luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia 
ja selvitetään muuttujien välisiä riippuvuuksia 

• muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden 
selittämisessä sekä tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimus-
prosessin ja tulosten luotettavuutta 

• käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä 
kuvatessaan fysikaalisia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita 

• arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon luotettavuutta 
• käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selit-

tämisessä, ennusteiden tekemisessä ja ongelmanratkaisussa 
• tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia ener-

giamuutoksia, erilaisia luonnon rakenteita ja rakenneosien vuoro-
vaikutuksia sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Sähkö 

• kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset voimat 
• tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt sekä näiden ilmiöiden sovel-

taminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä ja tekniikassa 
• sähkömagneettinen induktio ja sen käyttö energian siirrossa sekä 

sähkön käyttö kotona  

Luonnon rakenteet 
• rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset sekä energian sitou-

tuminen ja vapautuminen rakenneosien välisissä prosesseissa 
• radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio, ionisoiva säteily ja sen 

vaikutus elolliseen luontoon sekä säteilyltä suojautuminen 
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VUOSILUOKKA: 9 
1,5 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yh-
dessä toisten kanssa  

• luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekeminen ja ongel-
mien hahmottaminen 

• havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luo-
kittelua, hypoteesin esittämistä ja sen testaamista sekä tulosten 
käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista mahdollisuuksien mukaan 
myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen 

• suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jos-
sa vakioidaan ja varioidaan luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia 
ja selvitetään muuttujien välisiä riippuvuuksia 

• muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden 
selittämisessä sekä tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimus-
prosessin ja tulosten luotettavuutta 

• käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä 
kuvatessaan fysikaalisia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita 

• arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon luotettavuutta 
• käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selit-

tämisessä, ennusteiden tekemisessä ja ongelmanratkaisussa 
• tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia ener-

giamuutoksia, erilaisia luonnon rakenteita ja rakenneosien vuoro-
vaikutuksia sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita. 

•  

KESKEISET SISÄLLÖT 

Liike ja voima 

• vuorovaikutus ja niistä syntyvät voimat sekä niistä aiheutuvat liike- 
ja tasapainoilmiöt sekä niiden esiintyminen ympäristössä 

• liike, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit 
• voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho 
•  

Lämpö 

• kappaleiden ja aineiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät 
ilmiöt sekä niiden kuvaaminen tarkoituksenmukaisilla käsitteillä ja 
laeilla sekä lämpöilmiöiden merkitys ja sovellukset  

• energian säilyminen ja huononeminen, lämpö energiamuotona 

Kertaus 

• 7. ja 8.luokan kurssien kertausta sekä syventämistä. 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8  

Luonnon tutkimisen taidot  
Oppilas 

• osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä tois-
ten kanssa  

• osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mu-
kaan sekä suunnitella yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja 
tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä mui-
den oppilaiden kanssa 

• osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset 
esimerkiksi taulukkojen ja graafien avulla sekä tulkita niitä 

• osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimi-
vuutta sekä tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä 

• tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja 
kokeellista tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnon-
tieteissä ja tekniikassa. 

Liike ja voima 
Oppilas  

• osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä 
kuvaavia suureita, kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima 

• osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liik-
keen mittaustuloksista sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liik-
keen mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskino-
peuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen 

• ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vi-
vun, toimintaperiaatteen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilais-
ten rakenteiden sovelluksia 

• osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suu-
reita ja osaa selittää niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimer-
kiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla erilaisia 
ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan 

• tuntee työn ja energian välisen yhteyden 
• ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen 

perustan. 

Värähdys- ja aaltoliike 
Oppilas  

• tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkik-
si aaltoliikkeen synnyn, etenemisen, vastaanottamisen, heijastumi-
sen ja taittumisen 

• tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristös-
tään ja niille ominaisia ilmiöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä ole-
via ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla  

• osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsä-
dettä mallina käyttäen erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peili-
en ja linssien toimintaa 

• ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan 
kannalta, esimerkiksi melu ja siltä suojautuminen sekä valo tiedon-
siirrossa. 

Lämpö 
Oppilas  

• tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen 
liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita niitä 
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• osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista 
ja kappaleen lämpenemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellis-
ten lakien avulla  

• osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaaje-
nemisen lakeja tarkastellessaan ja selittäessään ympäristössään 
tapahtuvia lämpöilmiöitä. 

Sähkö 
Oppilas 

• osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja 
taloudellisen käytön periaatteet sekä osaa arvioida ja laskea erite-
hoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia. 

• ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa vir-
tapiirissä ja vastuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä 
osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta ja käyttää kytkentä-
kaaviota virtapiirin mallina. 

• tuntee sovelluksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä. 
• tuntee sähköntuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten 

muuntajan toiminta, osaa selittää energian muuntumisen voimalai-
toksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja. 

Luonnon rakenteet 
Oppilas 

• tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaral-
liset säteilylajit vaarattomista ja osaa suojautua säteilyltä.  

• hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista 
galakseihin ja osaa havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä 
sopivilla malleilla. 

• osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun 
muassa energia, vuorovaikutus ja säteily 

• ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esi-
merkkejä energian muuntumisesta erilaisissa prosesseissa, kuten 
puun palamisessa ja kiven putoamisessa. 

 KEMIA VUOSILUOKILLA 7- 9 10.7.3

Kemiaa opetetaan yhtenäisenä opetussuunnitelmallisena kokonaisuutena viiden-
neltä luokalta lähtien.  

VUOSILUOKAT 7–9 
Kemiaa opetetaan 7.luokalla 1 kurssi, 8.luokalla 2 kurssia ja 9.luokalla ½ kurssia. 
 
Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on laajentaa oppilaan tietämystä 
kemiasta ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille ominaiseen 
ajatteluun, tiedonhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Opetus 
antaa oppilaalle persoonallisuuden kehittymisen ja nykyaikaisen maailmankuvan 
muodostamisen kannalta välttämättömiä aineksia ja se auttaa ymmärtämään ke-
mian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja 
yhteiskunnassa. Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä joka-
päiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja te-
ollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. 
 Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympä-
ristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. Tästä edetään 
ilmiöiden tulkitsemiseen, selittämiseen ja kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja 
kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä.  Kokeellisuuden tu-
lee auttaa oppilasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan 
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uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja, kehittää käden taitoja, 
kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja sekä innostaa oppilasta kemian opis-
keluun.  
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EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Kemian opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja luonnon-
tieteitten opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoit-
teet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt 

Ihmisenä kasvaminen 
Kemian opetus ohjaa oppilasta luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhan-
kintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Kokeellinen työskentelytapa 
tarjoaa oppilaalle jatkuvasti mahdollisuuksia toimia yhteisön jäsenenä, arvioida 
toimintansa eettisyyttä ja kehittää itseään oppijana sekä painottaa toisten huomi-
oon ottamista, oikeuksia ja velvollisuuksia ryhmässä sekä erilaisia yhteistoiminta-
tapoja.  

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Kemian opiskelu lisää oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ih-
misen hyvinvoinnin puolesta. Kemian opetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäris-
tötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Energiavaroihin, 
energian tuotantoon ja tuotteiden elinkaareen perehdyttäessä oppilas oppii muo-
dostamaan oman mielipiteensä tehdäkseen jokapäiväisiä valintoja. Kestävän kehi-
tyksen periaatteita opiskeltaessa oppilas tiedostaa oman toimintansa vaikuttavuu-
den. 

Turvallisuus ja liikenne 
Kemian opiskelu auttaa oppilasta tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, en-
nakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta 
edistävästi.  

Ihminen ja teknologia 
Kemian opetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen riip-
puvuus nykyaikaisesta teknologiasta ja näkemään teknologian merkitys jokapäiväi-
sessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tarjoaa perustietoa 
teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin se-
kä kriittisyyteen.  

7. VUOSILUOKKA 
1 vuosiviikkotunti 

TAVOITTEET  
Oppilas oppii  

• työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen  
• käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypilli-

siä tutkimusmenetelmiä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä ar-
vioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 

• tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja 
esittämään tuloksia  

• tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemial-
lisia käsitteitä ja käyttämään niitä 

• aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja mal-
leja  

• kuvailemaan ja mallintamaan yksinkertaisia kemiallisia reaktioita 
reaktioyhtälöiden avulla 

• soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Ilma ja vesi 

• ilmakehän aineet ja niiden merkitys ihmiselle ja luonnon tasapai-
nolle 

• vesi ja veden ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys 
• aineiden paloherkkyys, palamisreaktio, sen kuvaaminen kemian 

merkkikielellä sekä palamistuotteiden ominaisuudet ja vaikutukset 
ympäristössä  

Raaka-aineet ja tuotteet 
• alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen, luokittelu ja erottami-

nen sekä reaktionopeuksien vertailu 
• reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtä-

löiden tasapainottaminen  

Elollinen luonto ja yhteiskunta 
• fotosynteesi ja palaminen 

8. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET  
Oppilas oppii  

• työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen  
• käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypilli-

siä tutkimusmenetelmiä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä ar-
vioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 

• tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja 
esittämään tuloksia  

• aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja 
sekä niiden merkityksen luonnolle ja ympäristölle 

• tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemial-
lisia käsitteitä ja käyttämään niitä 

• aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja mal-
leja  

• kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöi-
den avulla 

• soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa 
• tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmi-

selle että yhteiskunnalle.  

KESKEISET SISÄLLÖT 

Ilma ja vesi 

• ilmakehän aineet ja niiden merkitys ihmiselle ja luonnon tasapai-
nolle 

• vesi ja veden ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys sekä 
neutralointi 

• aineiden paloherkkyys, palamisreaktio, sen kuvaaminen kemian 
merkkikielellä sekä palamistuotteiden ominaisuudet ja vaikutukset 
ympäristössä  

Raaka-aineet ja tuotteet 
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• tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet ja niiden 
ominaisuuksia sekä tuotteiden valmistus, käyttö, riittävyys ja kier-
rätettävyys  

• sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja niiden sovel-
lukset  

• alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen, luokittelu ja erottami-
nen sekä reaktionopeuksien vertailu 

• reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtä-
löiden tasapainottaminen  

• alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksien ja rakenteiden selittä-
minen atomimallin tai jaksollisen järjestelmän avulla 

Elollinen luonto ja yhteiskunta 

• fotosynteesi ja palaminen, energialähteet 
• orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja reaktiotuotteita, 

kuten alkoholit ja karboksyylihapot sekä niiden ominaisuudet ja 
käyttö 

• hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteita  
• hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys 

ravintoaineina sekä teollisuuden raaka-aineina 
• pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit 

9. VUOSILUOKKA 
0,5 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET  
Oppilas oppii  

• työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen  
• käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypilli-

siä tutkimusmenetelmiä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä ar-
vioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 

• tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja 
esittämään tuloksia  

• aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja 
sekä niiden merkityksen luonnolle ja ympäristölle 

• tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemial-
lisia käsitteitä ja käyttämään niitä 

• aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja mal-
leja  

• kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöi-
den avulla 

• soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa 
• tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmi-

selle että yhteiskunnalle.  

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kertausta 
7. ja 8. luokan kurssien kertausta sekä syventämistä, esimerkiksi ainemäärä ja pi-
toisuus sekä konsentraatio. 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8  
Oppilas 

• osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja 
ryhmässä  

180 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   181 
 

• osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi 
kokeen, jossa tutkitaan aineen palamista, palamistuotteen liukene-
mista veteen ja syntyneen vesiliuoksen happamuutta  

• osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 
• tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä 

luonnossa ja ympäristössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvi-
huoneilmiö ja happamoituminen 

• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yh-
teiskunnalle, esimerkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luon-
non energiavarannolle sekä korroosion ja korroosiolta suojaamisen 
merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa 

• tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämista-
poja ja vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi 
fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja  

• tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteolli-
suus sekä niiden tuotteita ja niiden merkityksen jokapäiväisessä 
elämässä 

• osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa 
tehdä valintoja kuluttujana  

• osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuk-
sia ja kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi happamuutta, sähkönjohto-
kykyä ja olomuodon muutoksia  

• osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden 
ja yhdisteiden luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, 
esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit  

• osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukai-
sia malleja käyttäen 

• osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi 
hiilen palamisreaktion yhtälön  

• osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman 
elektronikuoren rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksol-
lisessa järjestelmässä 
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10.8 TERVEYSTIETO 

Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon ope-
tuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tuke-
vaa osaamista. 
Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden sääte-
lyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. 
Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja 
sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, 
elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ot-
taa vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden edistämiseksi. 
Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta 
tukeva. 
Opetuksen lähtökohtana on lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen 
elämänkulku. Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset ja koulu- ja paikkakun-
takohtaiset, ajankohtaiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset.  
Opetuksessa kehitetään tärkeitä tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä tai-
toja sekä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa. 
Terveystiedon sekä biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, kotitalouden, liikun-
nan ja yhteiskuntaopin opetusta suunnitellaan yhteistyössä. Opetuksen suunnitte-
lussa tehdään yhteistyötä myös oppilashuollon henkilöstön kanssa. 
Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä arviointikriteerit suhteutetaan kou-
lun tuntijaon mukaisesti. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Terveystiedon opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja ter-
veystiedon opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen ta-
voitteet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt 
Ihmisenä kasvaminen, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityk-
sestä huolehtiminen 

TIETO – JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SOVELTAMINEN 
Terveystiedon opetuksessa ja opiskelussa hyödynnetään saatavilla olevia cd-rom 
materiaaleja ja tietoverkkoja 
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 TERVEYSTIETO VUOSILUOKILLA 7-9 10.8.1

VUOSILUOKKA: 7 
0,5 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• tuntee ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä 
ja oppii ymmärtämään 

• nuoruuden fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä 
•  tie do s ta a  yh te is ö llis yyd e n , ih m is s uh te id e n  s e kä  ke s kin ä is e n  

huolenpidon merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa 
•  oppii ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä tervey-

teen, vammaisuuteen ja sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä 
•  op p ii ym m ärtäm ään  s ään tö je n , s op imu s te n  ja  luo tta m u ks e n  

merkityksen yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmän ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä 

•  op p ii a rvio im a a n  te rve yttä  e d is täviä ja  h a itta a via  te kijö itä  s e kä  
tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä va-
lintoja 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kasvu ja kehitys 

• psyykkinen kasvu ja kehitys sekä niihin liittyvät tekijät kuten itse-
tuntemus ja itsensä arvostaminen, perhe ja sosiaaliset suhteet 

•  fyys in e n  ka s vu  ja  ke h itys  s e kä  n iih in  va iku tta va t te kijä t ku te n  
vuorokausirytmi, uni, lepo ja kuormitus 

•  s o s ia a lin en  ka s vu  ja  ke h itys  s e kä  n iih in  va iku ttava t te kijä t kuten 
yksilöllisyys, erilaisuus, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpi-
to 

•  nu o ru ud e n  keh ityks e n  e rityis p iirte e t ja  ta rp e e t, ke h ittyvä  s e ksu-
aalisuus.  

Terveys arkielämän tilanteissa 

•  ris tiriito je n  s e lvittäm in e n  ja  m ie ltä p a in a vis ta  a s io is ta  p uh u mi-
nen 

• s e ks u a a lite rve ys : ih m is s uh te e t ja  s e ks u a a lis uu s 
•  tup a kka  ja  a lko ho li. 

Voimavarat ja selviytymisen taidot 

• terveys voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat 
•  tun te e t ja  n iid e n  ilm ais e m in en , s o s ia a lin en  tu ki ja  tu kive rko s to t, 

vuorovaikutustaidot 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 7. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Kasvu ja kehitys 
Oppilas 

•  o s a a  s e littää , m ite n  un i ja  le po  va iku tta va t vire yte e n  ja  h yvin-
vointiin 

•  o s a a  ku va ta  h yvän  ys tävyys s u h te en  ja  yh te is ö n  o m in a is p iirte itä 
sekä antaa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista 
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•  o s a a  p oh tia  ja  e rite llä  n uo rte n  on g e lm a tilan te id e n  s yitä  ja  s eu-
rauksia sekä kuvata niiden mahdollisia ratkaisuja. 
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Terveys arkielämän valintatilanteissa 
Oppilas 

• tietää seksuaaliterveyden perusteita 
• tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä  
• omaa esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kom-

munikaatiosta 
•  o s a a  ku va ta  tup a ka n  ja  a lkoho lin  te rve ys ris ke jä  ja  op p ila a lla  o n  

keinoja välttää niiden käyttöä. 

Voimavarat ja selviytymisen taidot 
Oppilas 

• o s a a  n im e tä , tunn is ta a  ja  ilm a ista erilaisia tunteita ja kuvata nii-
den syitä  

• antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja 
vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 

Kasvu ja kehitys 
Oppilas 

• tietää joitakin hyvinvoinnin perusteita ymmärtää yleisimpien vuo-
rovaikutustaitojen 

• ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia. 

Terveys arkielämän valintatilanteissa 
Oppilas 

• tunnistaa joitakin seksuaaliterveyden perusteita  
• kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä. 

Voimavarat ja selviytymisen taidot 
Oppilas 

• osaa nimetä muutamia tunteita ja kuvata niiden syitä. 

VUOSILUOKKA: 8 
1,5 vuosiviikkotuntia 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Turvallisuus ja liikenne, Ihmisenä kasvaminen, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista 
ja kestävästä kehityksestä, Ihminen ja teknologia, Viestintä – ja mediataito 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• tuntee ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä  
• oppii ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

kehitystä 
• oppii arvioimaan terveyttä edistäviä ja haittaavia tekijöitä  
• tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä va-

lintoja 
• oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja 

hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen taitoja 
• oppii huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään,  
• tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen  
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• toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen ja turvallisuuteen liit-
tyvissä tilanteissa 

• oppii ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merki-
tyksen yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteis-
kunnan hyvinvoinnin edellytyksenä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kasvu ja kehitys 

• fyysinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät kuten ter-
veys 

• omasta terveydestä huolehtiminen ja itsehoito. 

Terveys arkielämän tilanteissa 

• alkoholi ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liitty-
vät valinnat 

• seksuaaliterveys: seksuaalikäyttäytyminen, arvot ja normit 
• liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnetto-

muudet, tapaturmat ja ensiapu 
• lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia 

koskeva lainsäädäntö 
• yleisimmät allergiat, erityisruokavaliot ja syömishäiriöt. 

Voimavarat ja selviytymisen taidot 

• terveys voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat 
• kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä 

selviytyminen 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 8. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Kasvu ja kehitys 
Oppilas 

• tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään 
• perustelee tai näyttää esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä va-

lintoja. 

Terveys arkielämän valintatilanteissa 
Oppilas 

• tietää seksuaaliterveyden perusteita 
• tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä 
• osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä 
• osaa kuvata päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, al-

koholin, huumeiden ja liuottimien käyttöön liittyviä terveysriskejä  
• osaa pohtia käytön syitä ja seurauksia ja antaa esimerkkejä kei-

noista välttää niiden käyttöä 
• osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerk-

kejä niitä edistävistä keinoista omassa lähiympäristössään 
• tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteet  
• osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara- ja onnettomuusti-

lanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua 
• osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoi-

tuksia ja seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä. 

Voimavarat ja selviytymisen taidot 
Oppilas 
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• osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä 
• osaa käyttää ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedon-

hankintalähteitä. 
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ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 

Kasvu ja kehitys 
Oppilas 

• osaa kuvata joitakin arkielämän terveyttä edistäviä valintoja. 

Terveys arkielämän valintatilanteissa 
Oppilas 

• osaa tai haluaa vain harvoin pohtia tai perustella vastuullista sek-
suaalikäyttäytymistä sekä päihde- ja vaikuteaineiden käyttöä ja käy-
tön seurauksia 

• osaa nimetä joitakin liikenneturvallisuuden pääperiaatteita  
• tietää lasten ja nuorten oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Voimavarat ja selviytymisen taidot 
Oppilas 

• osaa käyttää joitakin terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä  
• oppilaalla on puutteita kyvyssä käyttää ja arvioida kriittisesti erilai-

sia terveystiedon tiedonhankintalähteitä. 

VUOSILUOKKA: 9 
1 vuosiviikkotunti  

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Ihmisenä kasvaminen, Ihminen ja teknologia, Viestintä ja mediataito, Vastuu ympä-
ristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• tuntee ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä  
• oppii ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

kehitystä 
• oppii ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta  
• oppii ymmärtämään terveyteen, vammaisuuteen ja sairauksiin liit-

tyviä arvoja ja näkemyksiä 
• oppii arvioimaan terveyttä edistäviä ja haittaavia tekijöitä  
• oppii tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liit-

tyviä valintoja 
• oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja 

hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen taitoja 
• oppii huolehtimaan itsestä ja ympäristöstään,  
• oppii tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen  
• oppii toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja 

turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa 
• oppii ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merki-

tyksen yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteis-
kunnan hyvinvoinnin edellytyksenä 

• oppii arvioimaan ympäristön, kulttuurin ja median merkitystä tur-
vallisuuden ja terveyden näkökulmasta 

• oppii käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tie-
donhankintamenetelmiä ja hyödyntämään niitä terveyden edistämi-
seksi. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Kasvu ja kehitys 

• ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä ja kuolema 
• sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät kuten 

yksilön velvoitteet ja vastuu yhteisössään 
• fyysinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät kuten ravit-

semus ja terveyttä edistävä liikunta 
• psyykkinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät kuten 

mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin tasapaino. 

Terveys arkielämän tilanteissa 

• kansantaudit, tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden 
tunnistaminen, sairastuminen ja itsehoito. 

Voimavarat ja selviytymisen taidot 
• terveys voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat 
• ympäristö ja terveys, työhyvinvointi ja kulttuuri 
• keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjes-

töjen työ. 

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 hyvinvoin-
tiin, antaa esimerkkejä terveyden kannalta tasapainoisesta ja moni-
puolisesta ravinnosta ja tietää liikunnan terveysvaikutukset 

• osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja yhteisön ominaispiirteitä 
sekä antaa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista 

• tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään, ja perustelee tai näyt-
tää esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja 

• osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauk-
sia sekä kuvata niiden mahdollisia ratkaisuja.  

Terveys arkielämän valintatilanteissa 
Oppilas 

• tietää seksuaaliterveyden perusteita,  
• tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä  
• osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä 
• osaa kuvata päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, al-

koholin, huumeiden ja liuottimien käyttöön liittyviä terveysriskejä 
sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa esimerkkejä keinoista vält-
tää niiden käyttöä 

• osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerk-
kejä niitä edistävistä keinoista omassa lähiympäristössään 

• tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa 
tuottaa käytännön esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja raken-
tavasta kommunikaatiosta 

• tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä, osaa nime-
tä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata niiden 
ehkäisyä pääpiirteissään 
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• tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteet ja osaa kuvata tai esit-
tää, miten erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja 
annetaan ensiapua 

• osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoi-
tuksia ja seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä. 

Voimavarat ja selviytymisen taidot 
Oppilas 

• osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden 
syitä sekä antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäy-
tymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla 
tavalla 

• osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääk-
keiden tarkoituksenmukaisen käytön perusteet 

• tietää oman koulun ja kunnan keskeiset terveys- ja hyvinvointipal-
velut, osaa hakeutua niihin ja toimia tarkoituksenmukaisesti näitä 
palveluja käyttäessään 

• osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä 
sekä käyttää ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedon-
hankintalähteitä. 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 

Kasvu ja kehitys 
Oppilas 

• tietää joitakin hyvinvoinnin perusteita 
• ymmärtää yleisimpien vuorovaikutustaitojen ja ongelmatilanteiden 

syitä ja seurauksia 
• osaa kuvata joitakin arkielämän terveyttä edistäviä valintoja 
• tiedostaa muutamia arkielämän terveyteen vaikuttavia seikkoja 

Terveys arkielämän valintatilanteissa 
Oppilas 

• tunnistaa joitakin seksuaaliterveyden perusteita sekä kiusaamisen 
ja väkivallan tunnuspiirteitä 

• osaa tai haluaa vain harvoin pohtia tai perustella vastuullista sek-
suaalikäyttäytymistä sekä päihde- ja vaikuteaineiden käyttöä ja käy-
tön seurauksia 

• osaa nimetä joitakin liikenneturvallisuuden pääperiaatteita sekä 
lasten ja nuorten oikeuksia ja velvollisuuksia 

• osaa nimetä muutamia tavallisimpia sairauksia sekä niiden ehkäi-
syä ja hoitoa. 

Voimavarat ja selviytymisen taidot 
Oppilas 

• osaa nimetä muutamia tunteita ja kuvata joitakin niiden syitä 
• osaa käyttää joitakin terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä  
• oppilaalla on puutteita kyvyssä käyttää ja arvioida kriittisesti erilai-

sia terveystiedon tiedonhankintalähteitä 
• ymmärtää perusterveyspalveluiden olemassaolon ja niiden tarkoi-

tuksenmukaisen käytön. 
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10.9 USKONTO 

Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta 
oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. 
Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Us-
konnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta koh-
data muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vai-
kuttavia katsomusperinteitä. 
Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, 
joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Ope-
tus antaa valmiuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhtei-
sön elämässä. Opetuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivis-
tys. 
Opetuksen tavoitteena on 

• perehdyttää omaan uskontoon 
• perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen  
• tutustuttaa muihin uskontoihin  
• auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merki-

tystä 
• kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä 

ulottuvuutta  
•  

 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 10.9.1

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas mo-
nipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun 
kannalta keskeisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitys-
tä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kult-
tuurissa. Opetuksen tavoite on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen 
yleissivistys.  
Parkanossa paikallisten seurakuntien kanssa tehdään yhteistyötä. Kouluvuoden 
kalenteriin sisällytetään yhteisiä seurakunnallisia tapahtumia. 

 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKILLA 1- 2 10.9.2

Evankelisluterilaisen uskonnon opetus tarjoaa tietoja ja kokemuksia oman kulttuuri- 
identiteetin rakentamiseen ja uskontojen merkityksen hahmottamiseen suomalai-
sen katsomusperinteen ja huoltajien uskonnollisten arvojen mukaisesti ( Parkanon 
kaupungin Alkuopetussuunnitelma) 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 

Ihmisenä kasvaminen 
• oman toiminnan eettisyyden arvioiminen ja oikean ja väärän tunnis-

taminen 
• ryhmän ja yhteisön jäsenenä.toimiminen 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
• oma kulttuuri, kotiseuden kulttuuri, suomalaisuus 
• monikulttuurisuus 
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TAVOITTEET 
Oppilas 

• saa elämänhallinnantaitoja 
• ymmärtää ihmisten keskinäisen kunnioituksen ja yhteistoiminnan 

eettistä perustaa 
• tuntee itsensä ja lähimmäisensä arvokkaaksi 
• pohtii oikeaa ja väärää, omien tunteiden ja kokemusten jakamista 

sekä kristillisen etiikan soveltamista. 
• saa mahdollisuuden rauhoittumiseen ja hiljentymiseeen 
• tutustuu evankelisluterilaiseen uskontoon, luterilaiseen kirkkoon ja 

seurakunnan toimintaan 
• tutustuu Raamatun kertomuksiin ja Jeesuksen elämään ja opetuk-

siin 
• ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhtey-

den 
• tutustuu lähiympäristön muihin kirkkoihin ja uskontoihin 

1. VUOSILUOKKA 
1 vuosiviikkotunti 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Luottamus ja turvallisuus 

• oppilaiden kokemuksiin ja elämäntilanteisiin liittyvät kysymykset 

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 

• elämän ja luonnon kunnioitus 
• minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä 
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vas-

tuullisuus 

Raamatun kertomuksia ja opetuksia 

• teemoihin liittyviä kertomuksia Raamatusta 

Eettisyyteen kasvaminen 
• ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta 
• yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus. 

Luterilaisen kirkon elämä 
• seurakunta oppilaan elämässä 
• kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä 

ja tapoja luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuk-
sesta ja Raamatusta. 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 1. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• tuntee Raamatun kertomuksia 
• näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäris-

tössään 
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä  
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KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. 
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2. VUOSILUOKKA 
1 vuosiviikkotunti 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Luottamus ja turvallisuus 

• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja 
kuolemaan liittyviä asioita. 

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 
• minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä 
• toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vas-

tuullisuus 
• teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia 
• suvaitsevaisuus, alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoi-

hin ja vähemmistöihin, jotka liittyvät oppilaiden elämään 

Raamatun kertomuksia ja opetuksia 

• Jeesuksen elämä ja opetukset. 

Eettisyyteen kasvaminen 

• yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus 

Luterilaisen kirkon elämä 

• seurakunta oppilaan elämässä 
• kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä 

ja tapoja 
• luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja 

Raamatusta 

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma 
• oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla 
• alustava tutustuminen juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yh-

teisiin ja erilaisiin piirteisiin 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• tuntee Raamatun kertomuksia 
• tuntee oman alueensa kotiseurakuntaa, sen työntekijöitä ja toimin-

tamuotoja 
• tuntee Suomen evankelis-luterilainen kirkon kuuluvan kirkkojen 

suureen perheeseen ja tuntee alustavasti myös muita kristillisiä 
kirkkoja ja yhteisöjä 

• näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäris-
tössään 

• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä 
• pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailman-

katsomustaan 
• ottaa osaa eettiseen pohdintaan 
• tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.  
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KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 
• Oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut ta-

voitteet. 

 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKILLA 3- 5 10.9.3

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Uskonnon opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja uskon-
nonopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet 
ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3-5 

Ihmisenä kasvaminen 

• oma ainutkertaisuus, toisten huomioonottaminen 
• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu 

 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus 
• tapakulttuurien merkitys 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
• yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristöstä ja luomakunnasta 

Turvallisuus ja liikenne 

• turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalle-
ja 

Tietotekniikan opetus 
Uskonnon opetuksessa hyödynnetään saatavilla olevia cd-rom materiaaleja ja tie-
toverkkoja. 
VUOSILUOKAT 1−5 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1−5 on ai-
neksien tarjoaminen oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Opetukses-
sa tutustutaan oppilaita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan tietojen ja omien 
kokemusten kautta, perehdytään Raamattuun sekä rohkaistaan oppilaita eettiseen 
arviointiin ja vastuullisuuteen. 

3. VUOSILUOKKA 
2 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• oppii luottamusta elämään ja itseensä 
• kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden 
• näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä 
• tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin 
• tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 
• oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten 

jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista. 
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• Luottamus ja turvallisuus 
• Jumala Isänä ja Luojana 
• Herran siunaus  
• Jumalan huolenpito 
• Kymmenen käskyä 

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 
• Toisen ihmisen ja luonnon kunnioittaminen 
• Raamatun kertomuksia ja opetuksia 
• Vanhan testamentin sisältö ja käyttäminen 
• alku- ja patriarkkakertomukset 
• Egyptistä Luvattuun maahan 
• Valikoiden Vanhan Testamentin kertomuksia kuninkaista ja profee-

toista 

Eettisyyteen kasvaminen 
• Oikea ja väärä 
• Anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen oppilaiden elämässä ja 

Vanhan Testamentin kertomuksissa 

Luterilaisen kirkon elämä 
• seurakunta oppilaan elämässä 
• kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä 

ja tapoja 
• jumalanpalvelus 
• osallistuminen ja avustaminen seurakunnan ja koulun yhteisissä ti-

laisuuksissa 
• hengellisiä virsiä ja lauluja 

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 3. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia 
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä 
• kykenee pohtimaan oikeaa ja väärää ja anteeksiantamisen merki-

tystä 
• tuntee kirkkovuoden kalenterin 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
• Oppilas osallistuu opetukseen 
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4. VUOSILUOKKA 
1 viikkotunti vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• oppii luottamusta elämään ja itseensä 
• kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden 
• näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä 
• tutustuu Uuteen Testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin 
• tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 
• oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten 

jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista. 

Luottamus ja turvallisuus 

• Jumala Isänä ja Luojana 
• Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta 

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 
• elämän kunnioittaminen 
• suvaitsevaisuus 
• lähimmäisen rakkaus 

Raamatun kertomuksia ja opetuksia 

• Evankeliumit 
• Uusi Testamentti 
• sisältö ja käyttäminen  
• Isä meidän – rukous 
• Rakkauden kaksoiskäsky, kultainen sääntö 
• Lähetyskäsky 

Eettisyyteen kasvaminen 

• toisen asemaan asettuminen, empatia 
• rehellisyys 
• anteeksipyytäminen ja -antaminen 

Luterilaisen kirkon elämä 

• joulu, pääsiäinen 
• hengellisiä lauluja ja virsiä kirkkovuoden pyhiin liittyen 
• sakramentit kaste, vihkiminen, ehtoollinen, hautaan siunaaminen 
• osallistuminen ja avustaminen seurakunnan ja koulun yhteisissä ti-

laisuuksissa 
• Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma 
• Oppilaiden kohtaamat uskonnot koulussa ja lähiympäristössä 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• tuntee Uuden Testamentin evankelistojen keskeisiä kertomuksia 
• osaa kertoa Jeesuksen elämästä ja toiminnasta 
• tuntee kirkollisia toimituksia  
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä 
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• kykenee tarkastelemaan asioita toisen ihmisen asemaan asettuen 
ja pohtimaan anteeksiantamisen merkitystä 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas osallistuu opetukseen 

5. VUOSILUOKKA 
1 viikkotunti vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• oppii luottamusta elämään ja itseensä 
• kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden 

näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä 
• ymmärtää pyhän ulottuvuuden 
• ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren yhteyden 
• tuntee Raamatun tekstejä apostolien teoista ja Paavalin kirjeistä 
• tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 
• oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten 

jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista. 

Luottamus ja turvallisuus 

• armo ja pelastus 
• lähimmäisenrakkaus 
• oikeudenmukaisuus 
• Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta 

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 

• uskonnon ja katsomuksen vapaus 

Raamatun kertomuksia ja opetuksia 

• Jeesuksen keskeisiä opetuksia 
• alkuseurakunnan synty 
• ensimmäiset lähetysmatkat 
• Apostolien teot 
• Paavalin kirjeet  

 Eettisyyteen kasvaminen 
• oikeudenmukaisuus, valintojen tekemisen vastuullisuus 
• lähimmäisyys 
• ystävyys 

Luterilaisen kirkon elämä 

• kirkkovuosi 
• diakonia 
• kristilliset symbolit 
• kirkkotaide 
• osallistuminen ja avustaminen seurakunnan ja koulun yhteisissä ti-

laisuuksissa 
• hengellisiä virsiä ja lauluja 
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Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma 

• Oppilaiden kohtaamat uskonnot koulussa ja lähiympäristössä 
• juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin erilaisia piirteitä 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis-luterilaisesta kir-
kosta 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 yh-
teisöjä. 

Oppilas 
•  hahmottaa uskontoa ilmiönä  

Oppilas 
• ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta 
• tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia 
• näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäris-

tössään. 
Oppilas  

• osaa käyttää uskonnollista tietoa 
Oppilas 

• hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta 
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä 
• pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailman-

katsomustaan. 
Oppilas 

•  osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 
Oppilas 

• kykenee eettiseen pohdintaan 
• tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ot-

taa niitä huomioon omassa elämässään. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
• Oppilas osallistuu opetukseen ja saa hyväksytyn arvosanan aina-

kin yhdestä kirjallisesta suorituksesta. 

 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKILLA 6 - 9 10.9.4

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6−9 on sy-
ventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen 
luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja 
eettisen näkemyksen rakentumista. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Uskonnon opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja uskon-
nonopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet 
ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 
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Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 6-9 

Ihmisenä kasvaminen 

• toisten huomioonottaminen 
• sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä 
• tunteiden tunnistaminen ja käsittely 
• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu 

 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, eurooppalai-

suus 
• muita kulttuureita ja monikulttuurisuus 
• tapakulttuurien merkitys 
• kansainvälisyys eri elämänalueilla 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristöstä ja luomakunnasta 

 Turvallisuus ja liikenne 
• turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalle-

ja 

Tietotekniikan opetus 
Uskonnon opetuksessa hyödynnetään saatavilla olevia cd-rom materiaaleja ja tie-
toverkkoja. 

6. VUOSILUOKKA 
2 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas  

• ymmärtää uskonnon ja siihen liittyvän pyhyyden ulottuvuuden 
merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä 

• perehtyy luterilaisen seurakunnan elämään Parkanossa 
• tutustuu kotikirkkoon ja seurakunnan toimintaan 
• tutustuu kirkkomusiikkiin ja – kuvataiteeseen 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta 
• elämän merkitys ja rajallisuus 
• uskon ja tiedon suhde 

Raamattu 

• Raamatun tekstejä 
• Uusi Testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn il-

mentäjänä 
• kristillinen näkemys maailmasta  

Kirkko 
• kirkkorakennus ja sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elä-

mään 
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• kristilliset symbolit 
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Suomalainen katsomusperinne 

• luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta erityisesti kotiseurakunnas-
sa 

• kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne 
• osallistuminen seurakunnan toimintaan koulun ja seurakunnan yh-

teisissä tapahtumissa 

Ihminen eettisenä olentona 

• kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen 
• kristittyjä vaikuttajia eri puolilla maailmaa sekä kristinuskon histo-

riassa että nykyhetkessä 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6 LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-
luterilaisesta uskosta 

• tuntee kotiseurakuntansa toimintamuodot 
• ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä 
• osaa arvioida itselleen läheisiä elämänkysymyksiä kristilliseen ih-

miskäsitykseen perustuen 
• tuntee kristillistä symboliikkaa 
• rohkenee pohtia asioita eettisestä näkökulmasta 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
• Oppilas osallistuu opetukseen ja saa hyväksytyn arvosanan aina-

kin yhdestä kirjallisesta suorituksesta. 

7. VUOSILUOKKA 
1 viikkotunti vuodessa 
1.kurssi 

TAVOITTEET 
Oppilas  

• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana 
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään 
• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia teki-

jöitä 
• ymmärtää uskonnon ja siihen liittyvän pyhyyden ulottuvuuden 

merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä 
• kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta 
• maailmankatsomukseen vaikuttavia tekijöitä 

Maailmanuskonnot 

• keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja us-
konnollisen elämän pääpiirteet 

• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kult-
tuuriin 
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Raamattu 

• Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä  
• Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkö-

kulmasta 
• Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn il-

mentäjänä 
• Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö 
• Raamatun kulttuurivaikutuksia 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen 
ja käyttäytymisen luonnetta 

• tuntee Raamatun keskeisen sisällön 
• tunnistaa uskontojen vaikutusta suomalaisessa ja eurooppalaises-

sa kulttuurissa 
• tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
• Oppilas osallistuu opetukseen ja saa hyväksytyn arvosanan aina-

kin yhdestä kirjallisesta suorituksesta. 

8. VUOSILUOKKA 
1 viikkotunti vuodessa 
2. KURSSI 

TAVOITTEET 
Oppilas  

• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana  
• perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen mer-

kitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä 
• ymmärtää uskonnon ja siihen liittyvän pyhyyden ulottuvuuden 

merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä 
• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen 
• perehtyy kirkkokuntiin ja ekumeniaan 
• tiedostaa maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä 
• kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta 

• maailmankatsomukseen vaikuttavia tekijöitä 

Kirkko 
• keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä 
• kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, 

ekumenia 
• kirkkorakennus sekä sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan 

elämään 
• kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, eri-

tyisesti luterilainen usko, kristilliset symbolit 
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Suomalainen katsomusperinne 

• yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko 
ja ortodoksinen kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, 
muita uskontoja ja uskonnottomuus 

• uskonnonvapaus 
• luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta sekä kristillinen virsi- ja 

muu musiikkiperinne 
• suomalaiset muinaisuskot, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja 

sen jälkeinen aika 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 8 LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkko-
jen muotoutumisen keskeiset vaiheet 

• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää 
suomalaisen luterilaisuuden perusluonteen 

• ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
• Oppilas osallistuu opetukseen ja saa hyväksytyn arvosanan aina-

kin yhdestä kirjallisesta suorituksesta. 

9. VUOSILUOKKA 
1 viikkotunti vuodessa 
3. KURSSI 

TAVOITTEET  
Oppilas 

• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana  
• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia teki-

jöitä  
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perus-

teita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimin-
taansa 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Ihminen eettisenä olentona 

• eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtimi-
nen 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 
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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 kirkko-

jen muotoutumisen keskeiset vaiheet 
• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää 

suomalaisen luterilaisuuden perusluonteen 
• ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä. 

Oppilas 
•  ymmärtää uskontoa ilmiönä 

Oppilas 
• ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen 

ja käyttäytymisen luonnetta 
• tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalai-

sessa 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 suh-

teen 
• hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä 
• kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksis-

tä. 
Oppilas  

• osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 
Oppilas 

• kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan 
• tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja saa hyväksytyn arvosanan ainakin yhdes-
tä kirjallisesta suorituksesta. 
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10.10 HISTORIA 

Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimi-
jaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta 
ohjataan ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehi-
tysprosessin tulosta. Opetuksessa käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa. 
Oman kotiseudun historiaa ja tapahtumia käsitellään soveltuvin osin. 
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, pereh-
tyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen 
työn arvoa. 

 HISTORIA VUOSILUOKILLA 5- 6  10.10.1

Perusopetuksen vuosiluokkien 5 ja 6 historianopetuksen tehtävänä on perehdyttää 
oppilas historiallisen tiedon luonteeseen, sen hankkimiseen ja peruskäsitteisiin se-
kä omiin juuriinsa ja eräisiin historian merkittäviksi muodostuneisiin tapahtumiin ja 
ilmiöihin esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen saakka. Perusteissa 
määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan historian toiminnallisuutta ja oppi-
laan kykyä eläytyä menneisyyteen. 
Opetuksessa käsitellään myös yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkas-
tellaan esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka: 

• Jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri  
• tai jokin seuraavista teemoista 
• kaupankäynnin kehitys 
• kulttuurin kehitys 
• liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys 
• väestössä tapahtuneet muutokset 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Historian opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja histo-
rianopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet 
ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 5-6 

Ihmisenä kasvaminen 

• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittämi-
nen 

• esteettinen havainnointi 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri ja suomalaisuus 
• muut kulttuurit ja monikulttuurisuus 

Viestintä ja mediataito 
• lähdekritiikki 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

• demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
• ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 
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Tietotekniikan opetus 
Historian opetuksessa hyödynnetään saatavilla olevia cd-rom materiaaleja ja tieto-
verkkoja. 

5. VUOSILUOKKA 
2 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkinto-
ja, jotka saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen 
myötä 

• ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin esihistoria, 
historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika 

• tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa 
ja kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleelli-
sesti ihmisten elämään, kuten maanviljelyn syntyä 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Omat juuret ja historiallinen tieto 

• oman perheen ja kotiseudun historia 
• muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäris-

tön merkityksien tulkitseminen 
• kotiseutumuseoon tutustuminen 
• vanhaa kylä- ja kaupunkikuvaa Parkanossa 
• historiaan jääneitä henkilöitä Parkanossa (esim. Parkanon ABC SS. 

208-213 ) 

Esihistoriallinen ja historiallinen aika sekä ensimmäiset korkeakulttuurit 

• kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset 
pronssin ja raudan keksimisen seurauksena 

• maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon kek-
simisen vaikutukset ihmisten elämään 

• esihistoriallinen aika Parkanossa (esim. Parkano ABC ss.177–179) 

Eurooppalaisen sivilisaation synty 

• antiikin Ateenan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri 
• antiikin heijastuminen tähän päivään 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
Oppilas 

• osaa erottaa faktan mielipiteestä 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
Oppilas 

• tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin (kronologia)  
• tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen.  
• osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: 
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Historiallisen tiedon käyttäminen 
Oppilas 

• osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen  
• tietää, että jotkin asiat voidaan tulkita eri tavoin 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman 
tiedollisia ja taidollisia tavoitteita 

6. VUOSILUOKKA 
1 viikkotunti vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkinto-
ja, jotka saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen 
myötä 

• käyttämään oikein käsitteitä esihistoria, historia, vanha aika, keski-
aika, uusi aika 

• kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellises-
ti ihmisten elämään 

• tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa 
• esittämään muutoksille syitä. 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Keskiaika 

• uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen 
yhteiskunnallinen asema  

• Suomen liittäminen osaksi Ruotsia 

Uuden ajan murros 

• eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset kes-
kiajan ja uuden ajan taitteessa: renessanssi taiteessa, reformaatio 
uskonnossa, maailmankuvan avartuminen tieteessä 

Suomi Ruotsin valtakunnan osana 
• elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina 
• suomalaisen kulttuurin muotoutuminen 
• asutuksen vakiintuminen Parkanossa 
• nuijasodan vaikutukset Parkanossa 
• katovuodet ja isoviha Parkanossa (esim. Parkano ABC- kirja) 

Vapauden aate voittaa alaa 

• Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset 
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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 ymmär-
tää, 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 se-
littää tapahtuman tai ilmiön joidenkin toimijoiden kannalta 

• tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja hän pystyy selit-
tämään, miksi niin tapahtuu. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman 
tiedollisia ja taidollisia tavoitteita 

 HISTORIA VUOSILUOKILLA 7- 9 10.10.2

Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on syventää oppilaan käsitystä 
historian tiedon luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan 
omaa identiteettiä ja perehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin. 
Opetuksessa käsitellään myös yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkas-
tellaan 1800-luvulta nykyaikaan saakka: 

• Jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri  
• tai jokin seuraavista vaihtoehdoista 
• tasa-arvoisuuden kehitys 
• kulttuurin kehitys 
• teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden 

kehitys  
• Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Historian opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja histo-
rianopetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet 
ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 
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Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7-8 

Ihmisenä kasvaminen 

• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittämi-
nen 

• esteettisten ilmiöiden havainnointi ja tulkinta 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri ja suomalaisuus 
• pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus 
• muut kulttuurit ja monikulttuurisuus 

Viestintä ja mediataito 

• lähdekritiikki 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

• demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 

Ihminen ja teknologia 

• teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuu-
reissa, eri elämänalueilla, eri aikakausina 

Tietotekniikan opetus 
Historian opetuksessa hyödynnetään saatavilla olevia cd-rom materiaaleja ja tieto-
verkkoja. 

 

7. VUOSILUOKKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

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 

KESKEISET SISÄLLÖT  
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900-
luvuilla. 
1. KURSSI 

Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate 

• elämää 1800-luvun Suomessa ja Parkanossa (esim. Parkano ABC s. 
191 alkaen) 

• 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaat-
teen vaikutukset Euroopassa 

• kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa 
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• Teollinen vallankumous 
• teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään esim. Tampe-

reella 
• kaupungistuminen 

2. KURSSI 

Murrosten aika Suomessa 

• sääty-yhteiskunnan mureneminen 
• Suomen venäläistäminen ja sen vastustus 

Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen 
• imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomail-

le 
• ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset 
• Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallanku-

moukset 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
Oppilas 

• osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä  
• pystyy lukemaan erilaisia lähteitä  ja tulkitsemaan niitä. 
•  

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
Oppilas  

• kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyk-
siinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.  

• osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin 
kuin nykyään.  

• osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 
Oppilas 

• pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämäl-
lä eri lähteistä, myös nykyteknologian avulla saamaansa informaa-
tiota 

• pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja 
käsityksiä ja arvioimaan niitä. 

•  

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja pystyy vastaamaan joihinkin menneisyyttä 
koskeviin kysymyksiin historiallista tietoa käyttäen 
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8. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

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 
• arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista 

muutosta koskevaa tietoa 

KESKEISET SISÄLLÖT  
3. KURSSI 

Itsenäisyyden alkuaika Suomessa 

• Suomen itsenäistyminen ja sisällissota 
• sisällissodan tapahtumia Tampereella ja Parkanon seudulla 

Laman ja totalitarismin aika 

• maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan 
• elämää demokratioissa ja diktatuureissa 

Toisen maailmansodan aika 

• toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset 
• Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen 
• sodan vaikutukset Parkanossa (esim. Parkano ABC ss.198–203 ) 

4. KURSSI 

Suomi 1950-luvulta nykypäivään 

• elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään
  

• suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen 

Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun 

• kylmä sota 
• maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheu-

tuvat ongelmat 

Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa 

• länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten 
elämään ja ympäristöön 

• tiedonvälityksen kehitys 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
Oppilas 

• osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä  
• pystyy lukemaan erilaisia lähteitä  ja tulkitsemaan niitä. 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
Oppilas  

• kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyk-
siinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.  

• osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin 
kuin nykyään.  

• osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 
Oppilas 

• pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämäl-
lä eri lähteistä, myös nykyteknologian avulla saamaansa informaa-
tiota 

• pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja 
käsityksiä ja arvioimaan niitä. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja pystyy vastaamaan joihinkin menneisyyttä 
koskeviin kysymyksiin historiallista tietoa käyttäen 
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10.11 YHTEISKUNTAOPPI 

 
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskun-
nan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa 
perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen 
vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua su-
vaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yh-
teiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta. Opetuksen 
ohessa tutustutaan päätöksentekoon Parkanossa. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Yhteiskuntaopin opetuksessa käsitellään ennen muuta osallistuvaa kansalaisuutta 
ja yrittäjyyttä eri toimijoiden näkökulmista. Opetuksen päämääränä on auttaa oppi-
lasta hahmottamaan yhteiskuntaa ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuk-
sia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille sekä tukea oppilasta muodos-
tamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan Tavoitteet ovat luvus-
sa  Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

9. VUOSILUOKKA 
3 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Oppilas 
saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta 

• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää kä-
sittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikut-
tajana 

• oppii tuntemaan julkiset palvelut  
• saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen  
• oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen 

yhteiskunnan  hyvinvoinnin tekijänä 
• oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kan-

salaisten elämään 
• oppii tuntemaan päätöksentekoon liittyviä asioita Parkanossa 
• kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta  
• oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena ku-

luttajana ja yhteiskunnallisena toimijana 
• tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset. 
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1.KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni. 

Yksilö yhteisön jäsenenä 

• perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit  
• yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansa-

laisena, Pohjoismaissa ja EU:ssa 
 

Yksilön hyvinvointi 

• hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet 
• tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistä-

miseksi 

Kansalaisen turvallisuus 
• oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudel-

linen vastuu 
• liikenneturvallisuus 
• turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus 

 
2. KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• Vaikuttaminen ja päätöksenteko 
• kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 
• yksilön mahdollisuudet toimia Parkanossa, oman valtion kansalai-

sena, pohjoismaissa ja EU:ssa 
• demokratia, vaalit ja äänestäminen 
• politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja 

EU-tasolla 
• media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 
3. KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Taloudenpito  
• yksityisen taloudenpidon periaatteet 
• työnteko ja yrittäjyys 
• yrittäjyys Parkanossa 

Kansantalous 

• yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina 
• ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys 

Talouspolitiikka 
• talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden 

vaikutukset yksityistalouksiin 
• julkinen talous ja verotus 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen 
Oppilas 

• kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja 
ja graafisia esityksiä 

• pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista 
• osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten 

ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia. 

Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen 
Oppilas 

• ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudelli-
sissa ratkaisuissa on olemassa useita vaihtoehtoja 

• ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä ky-
symyksiä. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja on omaksunut joitakin perustietoja asiois-
ta, jotka liittyvät talouteen ja päätöksentekoon 
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10.12 MUSIIKKI 

Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiin-
nostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hä-
nelle musiikillisen ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. 
Opetuksen tehtävänä on myös saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on ai-
ka- ja tilannesidonnaista. Se on erilaista eri aikoina, eri kulttuureissa ja yhteiskun-
nissa, ja sillä on erilainen merkitys eri ihmisille.   
Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistämi-
sen perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut merkityk-
selliset kokemukset. Musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen 
identiteetin muodostumiseen prosessissa, jonka tavoitteena on rakentaa arvosta-
vaa ja uteliasta suhtautumista erilaisiin musiikkeihin.  
Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoitte-
lulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten vastuullisuutta, ra-
kentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja 
arvostamista. Oppilaan kokonaisvaltaisen ilmaisun kehittymistä tulee tukea myös 
etsimällä yhteyksiä muihin oppiaineisiin.  
Musiikin opetuksessa sovelletaan teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuk-
sia. 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 1-4 

Ihmisenä kasvaminen 

• tunteiden tunnistaminen ja käsittely 
• esteettinen havainnointi 
• toisten huomioon ottaminen 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri ja suomalaisuus, pohjoismaa-
laisuus, eurooppalaisuus 

• muut kulttuurit ja monikulttuurisuus 
• tapakulttuurin merkitys 

Tietotekniikan opetus 
Musiikin opetuksessa tutustutaan esimerkinomaisesti musiikkiteknologiaan. Ope-
tuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan sekvensseri-, nuotinnus- tai cd-
rom – ohjelmia ikäkaudelle sopivalla tavalla. 

 MUSIIKKI VUOSILUOKILLA 1- 2 10.12.1

Alkuopetuksen musiikki on iloista ja elämyksellistä yhdessä tekemistä, jossa lei-
kinomaisesti eri taiteenaloja hyödyntävän toiminnan ja osallistumaan rohkaisemi-
sen kautta hankitaan musiikillisen ilmaisun perustaitoja. 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• omaksuu musiikillisia perustietoja ja - taitoja 
• oppii luonnollista äänenkäyttöä 
• rohkaistuu vapautuneeseen musiikilliseen ilmaisuun 
• keksii ja kokeilee omia melodioita, rytmejä ja musiikinmukaista lii-

kuntaa 
• tutustuu keho-, rytmi- ja melodiasoittimiin 
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• oppii keskittynyttä ja aktiivista kuuntelua ja kuuntelemaan hiljai-
suutta 

• kokeilee musiikin käsitteitä elämyksellisesti 
• tutustuu monipuolisesti meri musiikkilajeihin 
• tutustuu oman ja toisten kulttuurien musiikkiin 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 1.-2. lk 
 
Laulaminen 

 
äänenhuollon alkeet 
laulu korvakuulolta 
kaikulaulu 
lastenlaulut ja laululeikit 
omien laulujen keksiminen 
laulaminen kuorossa 
laulajana esiintyminen 
pienet laulunäytelmät 
 

 
Musisointi 
 

 
keho- ja rytmisoittimilla soittaminen 
melodiasoittimiin tutustuminen 
säestystehtäviä laulluun tai liikuntaan 
omien rytmien tuottamista em. soittimilla 
soittaminen ryhmässä 
musiikkiliikunta 
improvisointi äänellä ja soittimilla 
 

 
Musiikin tuntemus 
mus. käsitteet ja 
merkinnät 
 
 
 

 
äänileikit ja kokeilut 
rytmimerkit ja tavut  
taa, ti-ti, taa-aa, neljäsosatauko 
 
musiikinkäsitteitä melodia, harmonia, muoto, 
sointiväri, dynamiikka 
 

 
Musiikin kuuntelu 
 
 
 
 
 
 
 

 
eläytyvä kuuntelu 
kuullusta keskustelu 
mielipiteen esittäminen,arviointi 
havainnointi musiikista 
musiikin kuvittaminen, maalaaminen 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 1. LUOKAN 
KEVÄÄLLÄ 
Oppilas 

• pystyy laulamaan melodian ja rytmin lähes oikein 
• osallistuu aktiivisesti ja innostuneesti musisointiin ja pysyy perus-

rytmissä. 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN 
KEVÄÄLLÄ 
Oppilas 

• pystyy laulamaan melodian ja rytmin lähes oikein 
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• osallistuu aktiivisesti ja innostuneesti musisointiin ja pysyy perus-
rytmissä 

• hahmottaa musiikin peruskäsitteitä 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetut tavoitteet. 

 MUSIIKKI VUOSILUOKILLA 3- 4 10.12.2

Vuosiluokilla 3–4 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmai-
sun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen 
tulee antaa oppilaalle kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja musiikeista 
sekä rohkaista häntä ilmaisemaan ja toteuttamaan omia mielikuviaan. 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään lau-
laen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin 

• kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ää-
niympäristöä ja musiikkia 

• käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän ainek-
sina 

• ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta 
• toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musii-

kin kuuntelijana 
 
 
 3. lk. 4.lk 
 
Laulaminen 

 
kaikulauluja, lastenlauluja  
lauluja laulavan käden ja melodiaviivan tuella ja 
korvakuulolta 
laululeikkejä 
ohjelmistoa, josta osa ulkoa 
äänenavausharjoitteita 
 

 
laulua nuottikuvasta johdatellen 
lastenlauluja monipuolisesti vali-
ten 
ohjelmistoa, josta osa ulkoa 
kansallislauluja 
äänenavausharjoitteita 
kaanoneita 

 
Musisointi 
 
 

 
 
 
prussyke, tasa- ja kolmijakoisuus 
nh g1 – d 2 
korkea-matala, asteittainen 
do-mi-so-la 
 
omia kokeiluja pentatonisella asteikolla 
yksinkertaisia säestystehtäviä koulusoittimilla 
 
 
 
 

 
 
 
perusrytmi-melodiarytmi 
nh c1 – d 2 
hyppäyksiä, duuri- ja mollisävyjä 
do,re,mi,fa, so, la,ti 
 
säestysostinatoja koulusoittimilla 
 

 
Musiikin tuntemus 
mus. käsitteet ja 
merkinnät 
 
 

 
 
sanarytmi- kaikurytmi 
rytmitavut ja merkit 
G-avain (g1 – d 2 ) 
tahti, tahtiviiva 

 
 
yksinkertaisia rytmisaneluja 
 
G-avain (c1 – d 2 ) 
aika-arvoja  
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p-f 
cres.-dim. 
pentatonia 
soolo-tutti 
 

kertaukset 
mf-mp 
duuri-molli 
muotorakenteet AB. ABA 
 

 
Musiikin kuuntelu 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esimerkiksi: 
Bach  ( op. valinnan mukaan) 
Händel, Vesimusiikkia 
Vivaldi, Neljä vuodenaikaa 
Mozart  ( op. valinnan mukaan) 
Tšaikovski  ( op. valinnan mukaan) 
Saint-Saëns, Eläinten karnevaali 
Prokofjev, Pekka ja Susi 
Muuta musiikkia monipuolisesti valiten 

 
Esimerkiksi: 
Sibelius, Finlandia, Karelia-sarja 
Grieg, Peer Gynt 
Smetana, Moldau 
Merikannon lauluja 
Melartin, Prinsessa Ruusunen 
Muuta musiikkia monipuolisesti 
valiten 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 3. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• pystyy laulamaan melodian ja rytmin lähes oikein 
• hahmottaa musiikin perussykkeen ja osallistuu aktiivisesti soitta-

misen harjoitteluun ja yhteissoittoon 
• hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa 
• tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukoke-

mustaan kuvallisesti tai liikkeen avulla 
• hallitsee opetettuja musiikin käsitteitä 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääni-
seen yhteislauluun 

• hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan 
soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon 

• hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa 
• osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa 

käyttäen keksiä omia 
• musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soo-

lo/tutti-harjoituksissa 
• tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukoke-

mustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla 
• osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut 

ryhmän jäsenet. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman 
tiedollisia ja taidollisia tavoitteita 
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 MUSIIKKI VUOSILUOKILLA 5-9 10.12.3

5.–9. luokkien musiikin opetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikil-
lisia kokemuksia 
sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä musiikin kuuntelun ja 
musisoinnin yhteydessä. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Musiikin opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja musiikin-
opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet ovat 
luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 5-9 

Ihmisenä kasvaminen 
• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittämi-

nen 
• tunteiden tunnistaminen ja käsittely  
• vireyteen ja luovuuteen liittyviä seikkoja 
• esteettisten ilmiöiden havainnointi ja tulkinta 
• toisten huomioon ottaminen 
• oikeudet, velvollisuudet ja vastuu ryhmässä 
• erilaisia yhteistoimintatapoja (yhteismusisointi) 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri ja suomalaisuus, pohjoismaa-
laisuus ja eurooppalaisuus 

• muut kulttuurit ja monikulttuurisuus 
• kansainvälisyys eri elämänalueilla 
• taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa 
• tapakulttuurien merkitys 

Viestintä ja mediataito 
• median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa 
• median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen 
• viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö 
• verkkoetiikka 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

• tietoisuus tekijänoikeuksista 

Ihminen ja teknologia 
• musiikkiteknologiaan tutustuminen 
• teknologian vastuullinen ja kriittinen käyttö 

Tietotekniikan opetus 
Musiikin opetuksessa tutustutaan esimerkinomaisesti musiikkiteknologiaan. Ope-
tuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan sekvensseri-, nuotinnus- tai cd-
rom – ohjelmia ikäkaudelle sopivalla tavalla. 
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TAVOITTEET 
Oppilas 

• ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla 
musisoivan ryhmän jäsenenä toimien 

• oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäris-
töjä sekä laajentaa ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tunte-
mustaan 

• oppii ymmärtämään musiikin elementtien, rytmin, melodian, har-
monian, dynamiikan, sointivärin ja muodon tehtävää musiikin ra-
kentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkin-
töjä 

• rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuk-
siin musiikillisen keksinnän keinoin. 

 
 
 5. lk 6.lk 7.lk 
 
Laulaminen 

 
terve äänenkäyttö 
äänenmuodostus 
äänenhuoltoa 
lauluja Euroopasta ja eri 
puolilta maailmaa monipuoli-
sesti valiten 
laulua nuottikuvaan ja muo-
torakenteeseen huomiota 
kiinnittäen 
2-äänisiä kertosäkeitä tms. 

 
terve äänenkäyttö 
äänenmuodostus 
äänenhuoltoa 
erilaisia laulutyylejä 
mikrofonilaulu 
yksinkertaisia 2- äänisiä 
lauluja, monipuolista lau-
lustoa 
laulumusiikkia oppilaiden 
kiinnostuksen mukaan 
 

 
terve äänenkäyttö 
äänenmuodostus 
äänenhuoltoa 
erilaisia laulutyylejä 
mikrofonilaulua 
 
kansanmusiikkia, popu-
laarimusiikkia ja juhla-
laulustoa 
 

Musisointi 
 
 
 
 
 
 
rytmi 
 
 
 
 
melodia 
 
 
 
 
 
sointiväri 
 

monipuolinen luokkaorkeste-
ri: 
basso- vapain kielin 
rumpusetti 
 
 
 
iskusävel, kohotahti 
nelijakoiset ja kolmijakoiset 
tahtilajit kansanmusiikissa, 
polyrytmiikkaa, perusbeat  
 
perussävel, oktaavi kromaat-
tisuus, johtosävel 
omien melodioiden keksimi-
nen ja säestäminen 
 
 
erikokoisten soitinten äänen-
tason kokeminen 
soitinryhmät 
äänen sähköinen vahvista-
minen 

monipuolinen luokkaorkes-
teri: 
kitara säestyssoittimena (2 
soinnun laulut) 
yksinkert. bassokulkuja 
 
 
erilaisia rytmejä ja niiden 
merkintätapoja, polyryt-
miikkaa, tavallisia popryt-
mejä 
 
melodian kulku, säkeet, 
sekvenssit, rakenne 
omien melodioiden keksi-
minen ja säestäminen 
 
äänialat 
orkesterisoittimet 
äänen sähköinen vahvis-
taminen 

bändisoittoa 
kitara, koskettimet, bas-
so ja rummut 
, 
 
 
 
peruskomppi yhtyesoi-
tossa tasajakoisuus, 
kolmijakoisuus 
 
juurisävelet, melodian 
rakenne 
 
 
 
 
sävellajin vaihtuminen 
blues 

Musiikin tuntemus 
 
mus. käsitteet ja 
merkinnät 
 
 
 

 
 
rytmin symbolit nuoteissa ja 
tauoissa 
päätös ja kertausmerkit, 
maalit, fermaatti 
kromaattiset merkit 

 
 
pisteelliset rytmit, yhdys-
kaaret 
 
 
 

 
 
musiikin juurisävelet, 
nuottikuvasta soittami-
nen 
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dynamiikka 
 
 
harmonia 
 
 
muoto 
 

 
tempomerkintöjä 
 
 
I, IV ja V aste, peruskol-
misoinnun teho 
r 
rondo, sikermä, jäljittely 
 
 

 
dynaamiset vaihtelut 
 
 
Am, E7, E, D, A7 säestyk-
sissä 
 
kevyen musiikin rakenne 
komppilapun seuraaminen 

 
 
esittämiseen liittyvää 
sanastoa 
 
sointumerkit, reaalimer-
kintä 
sointusoittoa yhtyeessä 
 
populaarimusiikin muo-
torakenteet ja rakenne-
merkinnät, komppilapun 
seuraaminen 

 
Musiikin kuuntelu 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esimerkiksi: 
Beethoven, Kuutamosonaatti 
Musorgski: Näyttelykuvia 
Debussy, (op. valinnan mu-
kaan) 
Kuula, Palmgren 
(op. valinnan mukaan) 
Muuta musiikkia monipuoli-
sesti valiten 

 
Esimerkiksi: 
Bizet, Carmen 
Ravel, Bolero 
Chopin, valsseja 
Brahms, unkarilaisia tans-
seja 
Kuusisto, Sallinen 
(op.valinnan mukaan) 
Nykymusiikkia ja populaa-
rimusiikkia 

 
Esimerkiksi: 
Bach, Mozart 
 
barokkimusiikki 
wieniläisklassismi 
kansallisromantiikka 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5.  LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melo-
dialinjan suuntaisesti 

• pystyy osallistumaan yhteissoittoon jotain soitinta soittaen 
• osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää pe-

rusteltuja näkemyksiä kuulemastaan 
• tunnistaa eri musiikin lajeja ja eri kulttuurien musiikkia 
• tuntee suomalaisten säveltäjien musiikkia  
• osaa käyttää opetettuja musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin 

kuuntelun yhteydessä 
• käyttää erilaisia musiikin elementtejä omien musiikillisten 

ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa. 
Oppilas 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman 
tiedollisia ja taidollisia tavoitteita 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 

• osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melo-
dialinjan suuntaisesti 

• hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan 
niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon 

• osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää pe-
rusteltuja näkemyksiä kuulemastaan 

• osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, 
että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa 

• tunnistaa eri musiikin lajeja ja eri kulttuurien musiikkia 
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• tuntee suomalaisten säveltäjien musiikkia  
• osaa käyttää opetettuja musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin 

kuuntelun yhteydessä 
• käyttää erilaisia musiikin elementtejä omien musiikillisten 

ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman 
tiedollisia ja taidollisia tavoitteita 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Oppilas 

• osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melo-
dialinjan suuntaisesti 

• hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan 
niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon 

• osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää pe-
rusteltuja 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 musiikil-

listen ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja saavuttaa joitakin opetussuunnitelman 
tiedollisia ja taidollisia tavoitteita 
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10.13 MUSIIKKILUOKKIEN AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 

Musiikkiluokilla tarkoitetaan luokkia, joille oppilaat valitaan musikaalisuustestien 
avulla koko perusopetuksen ajaksi. Musiikkiluokilla yleisopetuksen musiikin tavoit-
teita laajennetaan ja syvennetään. Opetusryhmän kokonpano pysyy kiinteänä pe-
rusopetuksen ajan, jolloin pitkäjänteinen musiikinopiskelu yksittäisen oppilaan koh-
dalla toteutuu. Musiikkiluokkien musiikinopetuksen perusteista ei ole annettu valta-
kunnallista normia. Parkanossa musiikkiluokkien opetussuunnitelma seuraa perin-
teisten musiikkiluokkapaikkakuntien raamittamia malleja parkanolaisiin olosuhtei-
siin sovellettuna. Musiikkiluokkien ainekohtaisen opetussuunnitelman vahvistaa si-
vistyslautakunta kuntakohtaista opetussuunnitelmaa hyväksyttäessä. 

 

 MUSIIKKILUOKAT PARKANOSSA 10.13.1

Parkanossa musiikkiluokkia on Keskustan koululla. Musiikkiluokka siirtyy kokonai-
suutena Yhteiskouluun. Musiikkiluokkatoiminta alkaa Parkanossa 3. luokalta. Mu-
siikkiluokan oppilaat valitaan keväällä 2. luokan oppilaista musikaalisuustestissä 
osoitetun suuntautuneisuuden mukaan. Musiikkiluokalle voi pyrkiä myös 6. luokalta 
7.-9. luokkien ajaksi, jos oppilas osaa musiikkiluokalla tarvittavat tiedot ja taidot. 
3. luokalta alkavan luokan sisällä voi toimia musiikkiluokan opetussuunnitelmaa 
noudattava ryhmä, jos oppilasmäärien vaihdellessa kaikki luokan oppilaat eivät 
kuulu musiikkiluokalle. Musiikkiluokkaan kuulumattomien oppilaiden opetus tapah-
tuu silloin taitoaineissa tarpeen mukaan ja joustavasti rinnakkaisluokkien ryhmissä. 
Kyläkouluilta musiikkiluokalle valittujen oppilaiden opetus tapahtuu kokonaisuudes-
saan Keskustan koululla. 
Keskustan koulun musiikkiluokilla musiikkia opiskellaan 4h viikossa. Painotukseen 
käytettävä tuntimäärä otetaan taito- ja taideainekiintiöstä ja kuntakohtaisesta re-
surssista. Yhteiskoulussa musiikkiluokilla musiikkia opiskellaan 3 vuosiviikkotuntia 
kursseittain. 7. luokan musiikkiluokalla opetukseen käytetään 1 vuosiviikkotunti pa-
kollisten aineiden ryhmästä ja 2 vuosiviikkotuntia kuntakohtaista resurssia. 8. ja 9. 
luokilla musiikinopetuksen tunneista 2 vuosiviikkotuntia saadaan valinnaisaineiden 
ryhmästä ja 1 vuosiviikkotunti kuntakohtaisesta resurssista. 
Opetus etenee muissa aineissa yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Mu-
siikkiluokalle hakeutuneella oppilaalla ei tarvitse olla aikaisempia musiikkiopintoja. 
Heitä kannustetaan kuitenkin opiskelemaan myös musiikkiopistossa. 

 YHTEISTYÖ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ 10.13.2

Keskustan koulu ja Yhteiskoulu tekevät yhteistyötä Länsi-Pirkanmaan kuntayhty-
män musiikkiopiston ja kansalaisopiston kanssa. Yhteistyömuodoista keskustellaan 
vuosittain. Yhteistyömuotoja ovat mm musiikkiluokkien laulukoulu, musiikkiluokan 
opetussuunnitelmaan liittyvän kansantanssikurssin opetus, musiikkiluokkatestaus, 
soitonopetus musiikkiopistossa, musiikinteorian ja musiikkitiedonopetuksen sisällöt 
kouluissa, yhteiset tapahtumat sekä opettajien ja toiminnan tukeminen. 
Keskustan koulun ja Yhteiskoulun musiikkiluokkien opettajat ja musiikkiopiston reh-
tori käyvät vuosittain keskustelua musiikkiluokka-opetuksen jatkumon varmistami-
seksi. 

 MUSIIKINOPETUS 10.13.3

Musiikinopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiin-
nostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hä-
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nelle musiikillisen ilmaisun välineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. 
Musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistämisen perustana ovat musisoinnin ja musii-
kinkuuntelun yhteydessä saadut merkitykselliset kokemukset. 
Musiikinopetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen identiteetin muodostu-
miseen prosessissa, jonka tavoitteena on rakentaa arvostavaa, uteliasta ja kriittis-
täkin suhtautumista erilaisiin musiikkeihin. 
Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoitte-
lulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten vastuullisuutta, ra-
kentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen eron hyväksymistä ja arvosta-
mista. Opetuksessa sovelletaan teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia. 

 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Ks. Yleisopetuksen musiikinopetus 

Musiikinopetuksen tehtävät ja tavoitteet musiikkiluokilla 
Musiikinopetuksen tehtävänä on johdattaa oppilas elämysten ja kokemusten avulla 
hankkimaan musiikillisen ilmaisun perustaitoja. Musiikkikasvatuksessa korostuvat 
yhteistoiminnallisuus ja tekemisen ilo. Tavoitteena on, että oppilaassa syntyy 
myönteinen asenne ja rakkaus musiikkia kohtaan ja halu harrastaa musiikkia myös 
perusopetuksen jälkeen. 
Oppilas 

• tutustuu musiikin peruskäsitteisiin laulamisen, musisoinnin, musii-
kinkuuntelun ja musiikkitiedon avulla 

• oppii oman äänen luonnollista käyttöä ja saa mahdollisuuden lau-
luaarteiston hankkimiseen 

• saa musisoimalla yhteistoiminnallisia ja musiikin käsitteitä havain-
nollistavia kokemuksia ja haluaa kehittää soittotaitoaan 

• perehtyy nokkahuilun, muiden koulusoittimien ja bändisoitinten 
soittamiseen 

• saa mahdollisuuksia musiikin avulla tapahtuvaan yhteistoiminnalli-
seen ja vapaaseen ilmaisuun 

• oppii kuuntelemaan, keskittymään, rentoutumaan ja havainnoimaan 
omaa ääniympäristöään 

• oppii tapailemaan sävelmiä nuottikuvan perusteella ja oppii nuotin-
kirjoitustaitoa 

• tutustuu monipuolisesti musiikkikulttuuriin 
Syventävä laulun opiskelu eli ns. laulukoulu järjestetään musiikkiluokkien yhteises-
sä kuorossa, joka toimii koulun kerhona.  
Kaikille musiikkiluokkalaisille annetaan mahdollisuuksia esiintymis-kokemuksiin. 
Musiikkiluokkien jokavuotiset yhteiset konsertit ja luokkien omat ja muut tilaisuudet 
antavat hyviä tilaisuuksia oppilaiden esiintymisille. 
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3. ja 4. VUOSILUOKKA 

TAVOITTEET 

 
3.luokka 
Oppilas 
 
• oppii laulamaan melodian oikein yksi-

äänisessä laulussa 
 
• oppii nokkahuilun otteet ja puhallustek-

niikan 
 
 
• oppii säestyssoittimien käyttöä  
 
 
• osallistuu luokan yhteiseen musisointiin 
 
 
• kertaa ja sisäistää alkuopetuksessa 

opetetut musiikkikäsitteet  
• oppii laulunimet ja nuottien nimet yksi-

viivaisella oktaavilla  
 

 
4.luokka 
Oppilas 
 
• oppii laulamaan puhtautta tavoitellen 

yksiäänisiä lauluja 
 
• oppii soittamaan nokkahuilulla kromaat-

tisia säveliä ja osaa soittaa artikulaatiota 
vaihdellen 

 
• oppii soittamaan säestyssoittimilla luok-

kaorkesterissa 
 
• oppii ymmärtämään oman osuutensa 

merkityksen ryhmässä musisoinnissa  
 
• saa mahdollisuuden musiikinteorian  
        ja  
• säveltapailun 1/3 peruskurssin suoritta-

miseen 

 
 
 
• oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöään ja 

musiikkia 
• oppii ilmaisemaan itseään musiikillisen keksinnän keinoin joko laulaen, soittaen tai liik-

kuen 
• tutustuu muutamaan keskeiseen säveltäjään ja heidän tuotantoonsa, ks. yleisopetuksen 

musiikki 
• osallistuu esiintymisiin omien taitojensa mukaan 

 

KESKEISETSISÄLLÖT 

 3.luokka 4.luokka 
 
Laulaminen 

 
terve äänenkäyttö 
melodian tarkka seuraaminen 
kaanonit, laululeikit 
ikäkauteen sopivat laulut, ohjel-
mistoa ulkoa 
 
 
 
laulukoulu mus.luokkien kuorossa 

 
terve äänenkäyttö 
äänenmuodostusharjoitteita 
puhdas yksiäänisyys 
kaksiäänisyys 
kansanlauluja ja kansallislauluja 
ikäkauteen sopivia lauluja 
ohjelmistoa ulkoa 
 
laulukoulu mus.luokkien kuorossa 

 
Musisointi 

 
perussyke- melodiasyke 
tasa- ja kolmijakoisuus 
rytmikuvion seuraaminen 
 
 

 
iskusävel, kohotahti, perusbeat,  
rytmikuvion tuottaminen ja tahdit-
taminen 
polyrytmiikkaa 
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melodian tunnistaminen, muista-
minen ja sepittäminen 
 
 
nokkahuilu luokkasoittimena 
 
rytmi-, lyömä- ja laattasoittimet, 
rummut säestyssoittimina 
 
 
kannel säestyssoittimena 
 
 
oma soittimen opiskelu 
oman soiton seuraaminen yh-
teismusisoinnissa 
 
improvisaatio pentatonisella as-
teikolla 
erilaiset äänilähteet musiikillises-
sa keksinnässä 

melodian tunnistaminen, muista-
minen ja sepittäminen 
 
 
nokkahuilun artikulaatio 
 
laattasoittimet harmonian täyden-
täjinä 
monipuolisia rytmejä rytmi- ja lyö-
mäsoittimilla 
kannel melodiasoittimena 
basso vapain kielin, rummut 
 
oma soitin luokkaorkesterissa 
oman puhtauden sääntely yhteis-
musisoinnissa 
 
omien melodioiden keksiminen 
 
säestyspostinatojen keksiminen 
 
 
 

 
Musiikin käsitteet 

 
korkea, matala, nouseva, laskeva, 
liikkuva, hyppivä, askeleittain 
etenevä melodia 
 
sävelten tapaileminen opettajan 
valitseman menetelmän mukaan 
 
 
 
 
 
 
yksiviivaisen oktaavin sävelet G- 
avaimella, 
# f¹ ja b h¹ 
 
 
 
 
 
 
pentatonia 
duuri- ja mollisävy melodiassa 
 
 
tahdin käsite 
rytmin symboleita 
nuottien aika-arvoja 
 
 
 
yksinkertaiset päätös- ja kertaus-
merkit 
säe ja säkeistöt 
 
 

 
jäljittelyn tunnistaminen ja löytämi-
nen, sekvenssikulku 
melodiassa 
 
askeleittain etenevän melodian 
tapaileminen esim. laulunimillä 
 
melodian merkitseminen 3-6 säve-
len alueella 
perussävelen tehon ja sävelmän 
lopun tunnistaminen 
 
C,G ja D-duuriasteikot 
ja am-, dm ja gm – asteikot  
 
oktaavialat suuresta kaksiviivai-
seen 
G ja F- avaimilla 
melodian transponoiminen toiseen 
sävellajiin 
 
duuri- ja mollisävy soinnuissa 
suuri ja pieni terssi, intervallit 
peruskolmisoinnut 
 
tahtilajit  
helppojen rytmikokonaisuuksien 
lukeminen, toteuttaminen ja mer-
kitseminen 2/4, 3/4 ja 4/4 tahtila-
jeissa  
 
erilaisia muotorakenteita 
kysymys- ja vastaussäkeitä tunnis-
taminen ja tuottaminen 
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voiman vaihtelun symboleja 
 
ympäristön, luonnon ja koulusoi-
tinten ääniä 
erikokoisten soitinten äänentasoa 

dynaamiset vaihtelut, tempomer-
kintöjä 
 
 
soitinryhmät ja äänialoja 

 
Kuuntelu 

 
monipuolista tutustumista tallen-
nettuun ja mahdollisuuksien mu-
kaan myös elävään musiikkiin ja 
sen tekijöihin 
 
keskittymistä, rentoutumista ja 
kuullun erittelyä 
 
 
 
 
 
ohjelmamusiikkia, musiikkisatuja, 
suomalaista kansanmusiikkia 

 
monipuolista tutustumista tallen-
nettuun ja mahdollisuuksien mu-
kaan myös elävään musiikkiin ja 
sen tekijöihin 
 
tunnelmia ja mielikuvia  
 
yksittäisen soittimen erottaminen 
orkesterimusiikista 
erilaisten muotorakenteiden hah-
mottaminen 
 
keskeisiä säveltäjiä (Bach, Mozart, 
Sibelius) ja heidän tuotantoansa 

5. ja 6. VUOSILUOKKA 

TAVOITTEET 

 
 
5.luokka 
 

 
6.luokka 

Oppilas Oppilas 
• oppii laulamaan puhtautta tavoitellen 2-

äänisiä lauluja ja käyttää ääntään monipuo-
lisesti 

 

• oppii moniäänisyyden alkeita 

• oppii koulusoitinten monipuolista soittotaitoa 
ja tutustuu alttonokkahuiluun ja bändisoitti-
miin 

 

• pystyy soittamaan useita koulusoit-
timia, nokkahuiluja ja joitain bändi-
soittimia  

• kehittää yhteissoittotaitojaan luokkaorkeste-
rissa 

 

• soittaa vaihtelevissa rooleissa luok-
kaorkesterissa 

• kehittyy oman soittimensa hallinnassa luok-
kaorkesterin jäsenenä 

• kehittyy oman soittimensa hallin-
nassa ja ilmaisussa luokkaorkeste-
rissa 

• kertaa ja varmentuu musiikinteorian ja sävel-
tapailun 1/3 sisältöjen hallinnassa.  

• saa mahdollisuuden musiikinteorian 
ja säveltapailun 2/3 peruskurssin 
suorittamiseen. 

 
• oppii tuottamaan ja jäsentelemään omia musiikillisia ideoita ääniä, soittimia, liikettä ja 

musiikkiteknologiaa käyttäen 
• kehittää musiikillista ilmaisuaan laulaen, soittaen ja liikkuen yksin ja ryhmässä 
• oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä ja tutustuu musii-

kin eri lajeihin ja tyyleihin ks. yleisopetuksen musiikki 
• osallistuu esiintymisiin ja oppii esiintymistaitoja 
• on mukana musikaali-/musiikkiteatteriproduktiossa 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

 
  

5.luokka 
 

 
6.luokka 

 
Laulaminen 

 
monipuolinen ja terve äänenkäyttö 
laulamiseen valmistautuminen 
äänenavaus- ja äänenmuodostus-
harjoittein 
 
kaksiääninen laulu oman laulun 
puhtautta tarkkaillen 
 
ikäkauteen sopivia lauluja 
 
perinteisiä juhlalauluja ja kansan-
musiikkia 
ohjelmistoa ulkoa 
 
säveltapailussa pääpaino asteittai-
silla sävelkuluilla, sekvenssikuluil-
la, hypyt V asteelle, oktaavihypyt, 
johtosävelestä toonikaan 
 
laulukouluun osallistuminen 

 
hyvät äänenavaustavat 
äänen monipuolinen käyttö 
oman äänenmuodostuksen tark-
kailu 
 
moniäänisyyden alkeita lauluryh-
mässä/kuorossa 
 
erilaisia laulutyylejä ja 
mikrofonilaulua 
monipuolista laulustoa ja 
laulumusiikkia oppilaiden kiinnos-
tuksen mukaan 
 
säveltapailuun lisää hyppyjä, sä-
velkulkuja kolmisoinnun säveliin 
tukeutuen, hypyt johtosävelelle 
 
 
laulukouluun osallistuminen 

 
Musisointi 

 
musiikin sykkeen varma seuraa-
minen 
rytmisten vaihtelujen erottaminen  
 
melodian kulun erottaminen ja 
eritteleminen 
harmonisessa kokonaisuudessa 
 
nuoteista soittaminen nokkahuilulla 
ja muilla säestyssoittimilla 
alttonokkahuiluun tutustuminen 
koulusoitinten monipuolinen käyttö 
 
 
bändisoittimet tutuksi 
 
yhteissoittoa luokkaorkesterissa 
 
oman osuuden hahmottaminen 
yhteismusisoinnissa 
 
 
 
oman soittimen soitonopiskelun 
jatkuminen 
mahdollisuuksia käyttää omaa 
soitintaan luokkaorkesterissa 
 
improvisointi tuttuja aiheita ja ra-
kenteita apuna käyttäen 
 

 
sykkeen ja polyrytmisten vaihtelu-
jen seuraaminen 
 
 
eri soitinten erottaminen ja eritte-
leminen harmonisesta kokonai-
suudesta 
 
nuoteista ja ”komppilapuista ” 
soittaminen 
monipuolinen koulusoittimiston 
hallinta, esim. rumpukortin suorit-
taminen tms. 
 
kitaran alkeet, 2-3 soinnun lauluja 
basson sävelet 
 
yhteissoittoa luokkaorkesterissa 
oman osuuden hahmottaminen ja 
toisten kuuntelu yhteismusisoin-
nissa 
 
oman soittimen opiskelun jatku-
minen 
mahdollisuuksia käyttää omaa 
soitintaan luokkaorkesterissa 
 
omien musiikillisten ideoiden tuot-
tamista 
 
tutustumista elektronisiin ääniläh-
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omia tapoja tuottaa sävelmiä ja 
pieniä sävellyksiä  
 
 
esityksiä laulaen, soittaen tai liik-
kuen 
musikaalissa/musiikkiteatterissa 
tms. 

teisiin ja musiikin tietokoneohjel-
mien käyttöön 
 
esityksiä laulaen, soittaen ja liik-
kuen 
musikaaliorkesterissa toimiminen 

 
Musiikin käsitteet 

 
musiikinteorian 1/3 aineksen ker-
tausta ja 
 
oktaavialat suuresta kolmiviivai-
seen 
 
C, G, D, F, B, -duurit ja niiden rin-
nakkaissävellajit 
Am, Em, Hm, Dm, Gm 
kvinttiympyrä  
transponointi 
 
intervallit 
 
 
 
sointujen aste- ja reaalimerkinnät 
sointukuuntelu 
 
 
yksinkert. melodian soinnuttami-
nen 
 
rytmioppia 
muotorakenteita 
 
musiikkisanastoa 
 

 
musiikinteorian 2/3 aines 
 
 
asteikot 
 
 
uusina sävellajeina A, E, ja niiden 
rinnakkaissävellajit Fm ja Cis-m 
 
kvinttiympyrä 
transponointi 
 
intervallien laadut puhdas, suuri, 
pieni, ylinouseva, vähennetty 
tasa- ja riitasointiset 
 
kolmisointujen laadut D, m, Y, vä 
säestyssointujen aste- ja reaali-
merkinnät 
 
yksinkertaista soinnuttamista 
sointu- ja intervallikuuntelua 
 
rytmioppia synkooppirytmejä 
muotorakenteita 
 
musiikkisanastoa 
 

 
Kuuntelu 

 
soitinten ja sointivärien tunnistami-
nen 
 
 
 
oman kuuntelukokemuksen kuvai-
leminen sanallisesti 
 
aktiivinen ja elämyksellinen kuun-
telu 
 

 
erilaisten muotorakenteiden hah-
mottaminen kuullusta 
musiikin eri tekijöiden analysoimi-
nen kuullusta 
 
oman kuuntelukokemuksen kuvai-
leminen sanallisesti 
 
aktiivinen, elämyksellinen ja kriit-
tinen kuuntelu 
 

 
tutustumista joidenkin Euroopan maiden taide- ja kansanmusiikkiin 
tutustumista joidenkin oman aikamme säveltäjien musiikkiin 
tutustumista musiikin eri tyyleihin 
tutustumista Suomen taide- ja kansanmusiikkiin 
ks. Yleisopetuksen musiikki 
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MUSIIKKILUOKKIEN KANSANTANSSIN OPETUS 3. JA 5. LUOKALLA 
20 h/ kurssi / luokka  
yhteistyössä kansalaisopiston kansantanssiopettajan kanssa. 
Suomalaiseen kansanperinteeseen kuluu lukematon määrä loruja, leikkejä, 
laululeikkejä ja tansseja. ne ovat tärkeä osa kulttuuriamme ja helposti siirret-
tävissä uusille sukupolville. lisäksi on olemassa uusia, lapsille sopivia tans-
seja. Kansantanssikurssin tarkoitus on tukea musiikkiluokilla olevien lasten 
musiikillista ja rytmistä oppimista ja tutustuttaa oppilaat suomalaisten omaan 
perinteeseen kansantanssin ja – laulun avulla 

TAVOITTEET 
Kansantanssin opetuksen tavoitteet ovat taiteen perusopetuksen mukaiset, 
joskin vähäisen tuntimäärän vuoksi hyvin rajalliset. Päätavoitteena on suo-
malaisen kansantanssin perusteiden ja kansanlaulujen oppiminen. joka jak-
son tavoitteena on valmistaa pieni tanssiesitys, joka esitetään vanhemmill-
le/muulle yleisölle. 

• motoriikka (tanssitekniikka ja liikekieli) 
• rytmiikka ( tanssien perusrytmien hallinta ja laulaminen) 
• elämyksellisyys (tanssien ilmaisulliset tavoitteet) 

SISÄLLÖT 

3. LUOKKA 
• perehdytään laulun avullla laululeikkien ja –tanssien liikekieleen 
• opitaan sosiaalisia taitoja (pari/ryhmä) 
• valmistetaan pieni laulu- ja tanssiesitys 

 

5. LUOKKA 
• opetellaan uusia askelikkoja ja tansseja 
• harjoitellaan ensimmäisiä paritansseja 
• valmistetaan lyhyt, teemallinen tanssiesitys 
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VUOSILUOKAT 7- 9 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla, 
erityisesti laulamisessa ja omassa soittimessaan 

• oppii rakentavan kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan oma ja 
muiden musiikkisuoritusta musisointitilanteissa 

• oppii ymmärtämän, analysoimaan ja käytämän musiikin elementte-
jä, rytmiä, melodiaa, harmoniaa, dynamiikkaa ja sointiväriä musiikin 
rakentumisessa sekä niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä 

• saa sellaiset tiedot länsimaisen musiikin kehittymisestä, että hän 
pystyy suorittamaan ennen perusopetuksen päättymistä musiikki-
tiedon peruskurssin  

• osallistuu esiintymistilaisuuksiin ja ottaa vastuun niistä 
• ymmärtää jotakin siitä, miten musiikki vaikuttaa ihmisen tunteisiin 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 7.luokka 8.luokka 
 

9.luokka 

 
Laulaminen 

 
laulutaidon ylläpitäminen 
ja kehittäminen 
 
 
moniäänisyyden kehitty-
minen 
 
 
äänenhuolto äänenmurros 
huomioiden 
 
 
laulukouluun osallistumi-
nen 
 

 
erityylisen laulumusiikin 
laulaminen erialisissa 
kokoonpanoissa 
 
oman äänen puhtauden 
tarkkailu moniäänisesti 
laulettaessa 
 
oman äänen huoltaminen 
äänenmurros huomioiden 
 
 
laulukouluun osallistumi-
nen 

 
erilaisen laulumusiikin 
laulaminen moniäänisesti 
erilaisissa kokoonpanois-
sa 
laulun tulkitseminen 
 
 
 
hyvien äänenavaus ja 
äänenmuodostus-rutiinien  
omaaminen  
 
laulukouluun osallistumi-
nen 

 
Musisointi 

 
yhteissoitto- ja yhtyesoitto-
taitojen edelleen kehittä-
minen 
 
 
keskittyminen vähitellen 
niihin luokkasoittimiin, 
jotka oppilas kokee itsel-
leen tärkeimmiksi 
 
sovituksia, jotka mahdol-
listavat oppilaalle oman 
soitimen käytön luokkaor-
kesterissa 
 
 
 
 
 
 

 
yhteissoitto- ja yhteyssoit-
totaitojen edelleen kehit-
täminen 
 
 
erilaisten pienten soitinyh-
tyeiden muodostuminen 
 
 
oman soittimen käyttö 
yhtyeissä ja koulun orkes-
terissa 
 
 
omien sovitusten tekoa 
 
 
 
 
yhtyesoiton analysoiminen 

 
oppilaiden omista ja kou-
lusoittimista muodostu-
vassa orkesterissa soitta-
minen  
 
 
 
 
 
 
omien sovitusten kokeilua 
 
 
 
 
musiikkiteknologian käyt-
täminen sovittamisen ja 
nuotinnuksen apuna 
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oman suorituksen ja sen 
puhtauden tarkastelemi-
nen ja arvioiminen yhty-
een jäsenenä 
 

ja rakentavan kritiikin an-
taminen soinnin paranta-
miseksi 

tulkintaan pyrkiminen 
 
 
 
 
musiikkiluokan päättötyön 
toteuttaminen yhdessä 
luokan oppilaiden kanssa 
(musikaali, musiikkinäy-
telmä tms.) 
 

Musiikin 
tuntemus 

 
musiikinteorian 2/3 sisältö-
jen varmentamista 
 
 
 
 
Soittimet ja orkesterit 
 
Renessanssi  
 
Barokki  
 
Wieniläisklassismi  
 
pop/rock-musiikki 
 
 
 
 

 
musiikinteoria 3/3 sisältöjä 
sen mukaan kuin ne tule-
vat esiin musisoinnin tai 
mus. tuntemuksen yhtey-
dessä 
 
Soitinoppia  
 
Romantiikka  
 
Kansallisromantiikka 
 
 
 
viihdemusiikki 

 
musiikinteoria 3/3 sisältöjä 
sen mukaan kuin ne tule-
vat esiin musisoinnin tai 
mus. tuntemuksen yhtey-
dessä 
 
 
 
1900–luvun musiikki  
 
 
 
 
 
jazz 

Kuuntelu  
orkesterin soittimien ja sointivärien tunnistaminen 
eri aikakausien musiikin ja säveltäjien tunnistaminen 
suomalaisen musiikin tunnistaminen säveltäjineeen 
pop/rock -, viihde-  ja jazz- musiikin keskeisten tyylien tunnistaminen 
kriittisen kuuntelun kehittäminen 
oman mielipiteen ilmaiseminen keskustellen ja kirjallisesti 
’ 

234 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   235 
 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREJÄ 
Oppilas 

• osallistuu moniääniseen lauluun ja pysyy ryhmän mukana omassa 
äänessään 

• hallitsee jonkin orkesteri-, rytmi- tai sointusoittimen niin, että pys-
tyy osallistumaan sekä yhtyesoittoon että luokkaorkesteriin 

• osaa kuunnella keskittyneesti musiikkia ja tehdä siitä havaintoja 
sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan 

• tunnistaa erilaisia länsimaisen musiikin soittimia 
• tunnistaa ja osaa erottaa musiikin eri lajeja ja eri aikakausien tyyli-

piirteitä ja musiikkia 
• tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää 
• tietää ja tuntee joidenkin muiden maiden ja kulttuurien musiikkia 
• osaa toteuttaa yksin tai ryhmässä musiikillisen idean, jossa on käy-

tetty musiikin eri elementtejä (melodia, harmonia, rytmi, muoto, 
sointiväri, dynamiikka) 

• osaa käyttää musiikin peruskäsitteitä musisoinnissa ja kuuntelussa 
• osaa laaja-alaisesti laulu- ja soitto-ohjelmistoa 
• sisäistää musiikin merkityksen e4sittävänä taiteena 
• pystyy esiintymään ryhmässä erilaisille yleisöille 

Musiikkiluokkatodistus 
Oppilas saa musiikkiluokalta 9. luokan jälkeen päättötodistuksen liitteenä erillisen 
musiikkiluokkatodistuksen, jonka kaavan on vahvistanut Parkanon kaupungin sivis-
tyslautakunta. Oppilaan todistukseen merkitään, että oppilas on ollut perusopetuk-
sessa musiikkiluokalla. 
Todistuksessa eritellään oppilaan tiedot ja taidot laulussa, soitossa ja musiikkitie-
toudessa sanallisesti, Lisäksi kerrotaan osallistumisesta koulun musiikkitoimintaan, 
kuten laulu- ja soitinyhtyeisiin, luokkaorkesteriin, luokkakuoroon, koulun kuoroon ja 
orkesteriin. Erityismainintoina kerrotaan oppilaan mahdollinen osallistuminen solis-
ti- ja säestystehtäviin. 
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10.14 KUVATAIDE 

Peruskoulun kuvataideopetus kehittää oppilaan kuvallista ajattelua ja esteettistä 
tietoisuutta. Oppilas saa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun ja oppii ymmär-
tämään taidetta, mediaa ja sekä rakennettua että luonnonympäristöä. 
Oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Oppilas oppii arvostamaan 
omaa ja vieraiden kulttuurien visuaalista maailmaa. Ympäristön kuvamaailma, ais-
tihavainnot, mielikuvat ja elämykset ovat oppilaan toiminnan ja ilmaisun lähtökoh-
tia.  
Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaan luovan on-
gelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit yhdistetään oppilaalle mer-
kityksellisiin kokemuksiin ja sisältöihin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huo-
mioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset 
tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Oppiaineelle on 
ominaista teemallisuus joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen 
työskentelyn. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET  
Kuvataiteen opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja kuva-
taiteen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet ovat lu-
vussa  Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Ihmisenä kasvaminen 
Kuvataiteen opetuksessa rohkaistaan oppilasta tekemään yksilöllisiä kuvallisia rat-
kaisuja, opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omia ja muiden tuotoksia ja työs-
kentelyä. Tehtävien yhteydessä käsitellään oppilaan omia kokemuksia, tunteita ja 
ajatuksia (käsitykset itsestä, unelmista, kauniista/rumasta, hyvästä/pahasta). 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Opetellaan tuntemaan suomalaista ja länsimaista kuvakulttuuria tutkimalla tehtävi-
en yhteydessä eri kuvataiteilijoiden töitä sekä tyylejä ja kuvaamistapoja. 

Viestintä- ja mediataito 
Ohjataan oppilasta valikoimaan, vertailemaan ja erittelemään näkemäänsä moni-
puolisemmin havaintopohjaisten harjoitusten sekä kuvantarkastelu- ja arviointiteh-
tävien yhteydessä. Opetellaan kuvallisen viestinnän perustaitoja ja -välineitä. 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Pohditaan erityisesti kuvaviestintään liittyvien tehtävien yhteydessä, miten kuva 
vaikuttaa ja miten sillä voidaan ottaa kantaa. Ohjataan oppilasta toimimaan tunneil-
la oma-aloitteisesti. 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Ohjataan oppilasta ottamaan vastuuta käyttämistään koulun työvälineistä ja ympä-
ristönsä siisteydestä sekä käyttämään materiaaleja tarkoituksenmukaisesti tuhlaa-
matta niitä turhaan. 

Turvallisuus ja liikenne 
Opastetaan oppilasta käyttämään turvallisesti kuvataiteen materiaaleja ja työväli-
neitä (esim. mattoveitsi, linokaiverrin, fiksatiivi, sprii-liukoiset tussit). 

236 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   237 
 

Tietokone kuvataiteen opetuksessa 
Piirto-ohjelmien kokeilevaa ja soveltavaa käyttöä omissa piirustuksissa. Kuvankä-
sittelyohjelmien hyödyntämistä omien ja valmiiden kuvien muokkauksessa. Leikka-
usohjelmien käyttöä digitaalisessa videotyöskentelyssä. 

 KUVATAIDE VUOSILUOKILLA 1-2 10.14.1

Oppiminen tapahtuu leikin ja tekemisen avulla ottaen huomioon lapsen oma elä-
mis- ja kokemismaailma. opetuksessa keskitytään perustaitojen oppimiseen sekä 
kokonaisvaltaiseen ilmaisuun. oppilasta ohjataan oma-aloitteisuuteen huomioiden 
omat valinnat ja päätökset. Oppilasta kannustetaan arvostamaan omia ja toisten 
tuotoksia. 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• oppii käyttämään erilaisia materiaaleja, välineitä ja tekniikoita 
• tarkastelee omia ja toisten kuvallisia tuotoksia 
• suunnittelee ja toteuttaa töitään loppuun saakka 
• kehittää avaruudellista ajatteluaan 
• havainnoi luontoa ja kulttuurimaisemaa 
• rohkaistuu omaleimaiseen ilmaisuus ja mielikuvituksen käyttämi-

seen 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  

• eri tekniikoiden, välineiden ja materiaalien käyttö 
• piirtäminen, maalaaminen, muovailu, rakentelu 
• pää- ja välivärit, kylmät ja lämpimät värit 
• värien sekoittaminen, värien tummuusasteet 
• viiva, pinta, muodot, liike, tila, sommittelu, kirjain 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
• paikalliset näyttelyt ja taiteilijat, museot 
• kortit, viestit, sarjakuvat, kertomuksen kuvittaminen 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  

• luonto, esineet, rakennukset 

Media ja kuvaviestintä 

• tietokoneen ja median käyttö 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 1. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mieliku-
villeen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi 

• osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan teke-
misessään 

• osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista 
• osaa keskustella tekemistään kuvista 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas osaa 1. luokalla saavuttamiensa taitojen lisäksi 

• osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä 
• tunnistaa esteettisiä asioita omassa ympäristössään 
• osaa havaita todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja 
• osaa käyttää ohjatusti joitakin kuvaviestinnän välineitä  
• osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas 

• pyrkii tavoitteiden saavuttamiseen mutta pystyy osoittamaan vain 
jossakin määrin niiden edellyttämää osaamista 

• osoittaa harvoin kiinnostusta kuvataiteen opiskeluun  
• pystyy harvoin noudattamaan sovittua aikataulua 
• saa harvoin valmiiksi kuvataiteen töitään 

 KUVATAIDE VUOSILUOKILLA 3-4 10.14.2

Kuvataiteen opetuksessa tulee monipuolisesti harjoittaa aistihavaintojen tekoa ja 
mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustai-
dot 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 töi-
densä viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen. 

3. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET: 
Oppilas  

• oppii havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelun, kek-
simisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen 
tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua.  

• oppii kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin 
tuntemusta.  

• harjoittelee tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskus-
telemaan niistä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja 
kuvallisesta viestinnästä.  

• tuntee oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vie-
raiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista 
rakennus- ja muuta perinnettä, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä 
Parkanon tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä. 

• osaa arvioida ympäristönsä viihtyisyyttä ja toimivuutta.  
• harjoittelee käyttämään joitakin kuvallisen viestinnän välineitä ja 

ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja.  
• keskustelee omista ja muiden töistä. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  

• kuvailmaisun keinot, tekniikat ja ilmaisutavat (maalaaminen, piirtä-
minen, grafiikka, muovailu ja rakentelu),  

• sommittelun elementit (mm. viiva, väli- ja vastavärit, muoto, liike) 
• kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä keskustelu  
• tutustuminen joihinkin kuvataiteen käsitteisiin. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
• Parkanon museoihin ja taidenäyttelyihin tutustuminen  
• kuvataiteen ammattilaisten työhön tutustuminen  
• taidekuvien tarkastelun ja suomalaisiin taideteoksiin tutustumisen.  

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  

• lähiympäristön luontoon ja rakennuksiin tutustuminen 
• erilaisiin esineisiin tutustumista, niiden suunnittelua ja valmista-

mista 
• kolmiulotteista rakentamista ja oman ympäristön suunnittelua. 

Media ja kuvaviestintä 

• tutustumista kirjakuvituksiin, sarjakuviin, mainoskuviin,  
• valokuvaan ja – kuvaukseen tutustumista, videokameraan ja kuvan 

tekemiseen tietokoneella tutustumista 
• erilaisten visuaalisien viestimien (televisio, tietokonepelit, sarjaku-

vat, elokuvat ja mainonta) kriittinen tutkiminen 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 3. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
Oppilas  

• ilmaisee itseään kuvallisin keinoin, 
• käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita, huolehtii työvälineistä ja 

materiaaleista  
• osaa sommittelun perusteita. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 
Oppilas  

• keskustelee kuvista 
• tietää mitä kuvataiteen ammattilaiset tekevät  
• osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä. 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
Oppilas  

• tunnistaa lähiympäristönsä esteettisiä arvoja  
• tuntee muotoilun perusteita. 

Media ja kuvaviestintä 
Oppilas  

• arvioi omaa median käyttöään  
• tekee omia valintojaan 
• havaitsee todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja  
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• osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• pyrkii vuosiluokan tavoitteiden saavuttamiseen, mutta osoittaa vain 
jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.  

• osoittaa vain osittain kiinnostusta kuvataiteen opiskeluun ja kyke-
nee pääsääntöisesti sitoutumaan sovittuun aikatauluun.  

• saa lukuvuoden aikana valmiiksi ainakin yhden työn. 

4. VUOSILUOKKA 
1-2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• oppii havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelun, kek-
simisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen 
tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua.  

• omaksuu kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaa-
lin tuntemusta.  

• tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelee niistä sekä 
arvostaa erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä.  

• tuntee oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vie-
raiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista 
rakennus- ja muuta perinnettä, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä 
Parkanon tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä. 

• arvioi ympäristönsä viihtyisyyttä ja toimivuutta.  
• ymmärtää eri medioiden merkityksen omassa elämässään. 
• käyttää kuvallisen viestinnän välineitä ja ymmärtää todellisen ja 

kuvitteellisen maailman eroja.  
• harjoittelee keskustelemaan omista ja muiden töistä kuvataiteen 

käsittein. 
• ymmärtää että kuvataiteesta ja viestinnästä on erilaisia näkemyk-

siä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu sisältää 
• kuvailmaisun keinot, tekniikat ja ilmaisutavat (maalaaminen, piirtä-

minen, grafiikka, muovailu ja rakentelu)  
• sommittelun elementit (mm. viiva, kylmät ja lämpimät värit, väri-

harmonia, muoto, liike),  
• kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä keskustelu kuvataiteen 

käsittein.  

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  

• Parkanon museoihin ja taidenäyttelyihin sekä kuvataiteen ammatti-
laisten työhön tutustumista 

• taidekuvien tarkastelua ja tutustumista suomalaiskansallisiin mes-
tareihin ja esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaiteesta. 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  

• lähiympäristön luontoon ja rakennuksiin tutustumista,  
• erilaisiin esineisiin tutustumista, niiden suunnittelua ja valmista-

mista 
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• kolmiulotteista rakentamista ja oman ympäristön suunnittelua 
• pienoismallien tarkastelua ja rakentamista. 
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Media ja kuvaviestintä  

• tutustumista kirjakuvituksiin, sarjakuviin, mainoskuviin 
• valokuvaan ja – kuvaukseen, videokameraan ja digitaaliseen ku-

vaan tutustumista. 
• erilaisten visuaalisten viestimien (televisio, tietokonepelit, sarjaku-

vat, elokuvat ja mainonta) kriittinen tutkiminen 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
Oppilas  

• antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen 
sekä muuntaa havaintojaan kuviksi  

• käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita  
• käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna  
• huolehtii työvälineistä ja materiaaleista  
• osaa sommittelun perusteita  
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnis-

saan. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 
Oppilas  

• keskustelee kuvista  
• perustelee taidemieltymyksiään kuvataiteen käsittein  
• tietää mitä kuvataiteen ammattilaiset tekevät   
• tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden ja arkkitehtien töitä  
• tuntee omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien vi-

suaalista ilmaisua,  
• osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä,  
• osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, 

luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, galle-
rioita ja tietoverkkoa. 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
Oppilas  

• tunnistaa lähiympäristönsä esteettisiä arvoja   
• tuntee muotoilun ja suunnittelun perusteita 
• osaa työskennellä suunnitelmia tehdessään yksin ja vuorovaiku-

tuksessa muiden kanssa. 

Media ja kuvaviestintä 
Oppilas  

• arvioi omaa median käyttöään, 
• tekee omia valintojaan ja perustelee omia valintojaan  
• havaitsee todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja   
• osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 ( VÄLTTÄVÄ ) 
Oppilas  

• pyrkii vuosiluokan tavoitteiden saavuttamiseen, mutta osoittaa vain 
jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista  

• osoittaa vain osittain kiinnostusta kuvataiteen opiskeluun ja kyke-
nee pääsääntöisesti sitoutumaan sovittuun aikatauluun.  

• saa lukuvuoden aikana valmiiksi ainakin yhden työn. 
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 KUVATAIDE VUOSILUOKILLA 5-9  10.14.3

Kuvataiteen opetuksessa 5-9 luokilla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja 
viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä me-
diateknologian 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. 
Oppimistilanteissa tuetaan oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja 
vuorovaikutukseen ja yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa 
oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa 
kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tukevat kuvallisen ajat-
telunkehittymistä ja taiteellista oppimista. 

5. VUOSILUOKKA 
1-2 vuosiviikkotuntia 

 
Oppilas  

• tuntee kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, 
tekniikoita ja työvälineitä.  

• nauttii omien ajatustensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemis-
ta kuvallisesti.   

• arvioi omaa kuvallista ilmaisua ja työtapoja (sisällöllisiä ja kuvalli-
sia ratkaisuja).   

• tarkastelee ja arvioi taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteetti-
sestä ja eettisestä näkökulmasta.  

• ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä.  
• osaa käyttää kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työs-

kentelyn, tiedonhankinnan tai elämysten lähteinä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  

• piirustusta, grafiikkaa, maalausta, keramiikkaa, kuvanveistoa, tila- 
ja ympäristötaidetta 

• sommittelua (muoto, murretut värit ja valööri, tila, liike) 
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaisemista kuvallisin 

keinoin. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
• eri kulttuurien kuvamaailmojen keskeisiä piirteitä 
• ohjattuja näyttely- tai taiteilijavierailuja sekä internetin kulttuuripal-

velujen hyödyntämistä 
• kuvien analysointia (kuvan sisällöllistä tulkintaa). 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  
• luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen havainnointia 
• ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, eko-

logisesta ja suunnittelun näkökulmasta 
• tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista. 
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Media ja kuvaviestintä  

• valokuvausta, videokuvausta ja digitaaliseen kuvaan tutustumista 
• kuvakerronnan muotoihin tutustumista (kuvituksen tekeminen, sar-

jakuva), elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia. 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  
Oppilas  

• osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin 
• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja keskeisiä materiaaleja, työs-

kentelytekniikoita  
• osaa kertoa omista töistään. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
Oppilas  

• osaa tarkastella taiteen ja viestinnän kuvia ja toimia museossa ja 
taidenäyttelyssä. 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
Oppilas  

• tuntee suunnittelun ja muotoiluprosessin vaiheita 
• ymmärtää, että arkkitehtuurissa ja muotoilussa eri aikakaudet 

eroavat toisistaan  
• osaa tunnistaa erilaisia ympäristöjä. 

Kuvaviestintä ja mediaosaaminen 
Oppilas  

• osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän keinoja ja välineitä. 

Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot 
Oppilas  

• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja työskentelyään  
• kuuntelee muilta saatua palautetta 
• pystyy tehtävän mukaisesti itsenäiseen työskentelyyn 
• osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, 

luonnon – tai rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gal-
lerioita tai tietoverkkoa. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas  

• pyrkii kunkin vuosiluokan tavoitteiden saavuttamiseen, mutta pys-
tyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää 
osaamista.  

• osoittaa vain paikoin kiinnostusta kuvataiteen opiskeluun  
• kykenee pääsääntöisesti sitoutumaan sovittuun aikatauluun. 
• saa valmiiksi  lukuvuoden aikana ainakin yhden työn. 
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6. VUOSILUOKKA 
1-2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Oppilas  

• tuntee kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, 
tekniikoita ja työvälineitä.  

• nauttii omien ajatustensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemis-
ta kuvallisesti.   

• arvioi omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja (sisällöllisiä, 
kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja), sekä käyttää kuvataiteen keskeisiä 
käsitteitä.   

• tarkastelee ja arvioi taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteetti-
sestä ja eettisestä näkökulmasta. 

• ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä.   
• käyttää kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, 

tiedonhankinnan tai elämysten lähteinä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
• piirustusta, grafiikkaa, maalausta, keramiikkaa, kuvanveistoa, tila- 

ja ympäristötaidetta 
• sommittelua (muoto, värisymboliikka, tila, liike) 
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaisemista kuvallisin 

keinoin. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 

• taiteen historian keskeisiä piirteitä 
• ohjattuja näyttely- tai taiteilijavierailuja sekä internetin kulttuuripal-

velujen hyödyntämistä 
• kuvien analysointia ( taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä 

tulkintaa ja taidekritiikkiä). 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

• luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen havainnointia 
• ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, eko-

logisesta ja suunnittelun näkökulmasta 
• tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista 
• muotoilun ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja perinteitä sekä suomalai-

sen muotoilun tärkeimpiä edustajia. 

Media ja kuvaviestintä 

• valokuvausta, videokuvausta ja digitaaliseen kuvaan tutustumista 
• kuvakerronnan muotoihin tutustumista (kuvituksen tekeminen, sar-

jakuva, mainosjuliste) 
• elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia. 
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HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  
Oppilas 

• osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin 
• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja keskeisiä materiaaleja ja 

työskentelytekniikoita 
• tekee valintoja työskentelyssään materiaalin ja tekniikan suhteen  
• osaa kertoa omista töistään. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
Oppilas 

• tietää että kuvataiteessa on erilaisia ilmiöitä ja aikakausia  
• tunnistaa erilaisia kuvatyyppejä ja osaa hyödyntää näyttely- ja mu-

seokäyntejä. 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
Oppilas 

• tuntee suunnittelun ja muotoiluprosessin vaiheita  
• yrittää soveltaa näitä työskentelyssään 
• osaa erottaa erilaisia ympäristöjä ja esineitä sekä ymmärtää niiden 

esteettisiä arvoja 
• tunnistaa joitakin kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esi-

neissä.  

Kuvaviestintä ja mediaosaaminen 
Oppilas  

• osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän keinoja ja välineitä sekä ana-
lysoida mediaesitysten sisältöjä. 

Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot 
Oppilas  

• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja työskentelyään 
• kuuntelee muilta saatua palautetta 
• pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että 

vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa 
• osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, 

luonnon – tai rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gal-
lerioita tai tietoverkkoa. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• pyrkii kunkin vuosiluokan tavoitteiden saavuttamiseen, mutta pys-
tyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää 
osaamista.  

• osoittaa vain paikoin kiinnostusta kuvataiteen opiskeluun  
• kykenee pääsääntöisesti sitoutumaan sovittuun aikatauluun. 
• saa valmiiksi  lukuvuoden aikana ainakin yhden työn. 
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7. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Oppilas  

• kertaa vanhoja ja oppii tuntemaan uusia kuvataiteen ja kuvavies-
tinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä sekä 
oppii käyttämään niitä omassa kuvailmaisussaan.   

• nauttii omien ajatustensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemis-
ta kuvallisesti.  

• arvioi omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja (sisällöllisiä, 
kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja), sekä käyttää kuvataiteen keskeisiä 
käsitteitä.  

• tarkastelee ja arvioi taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteetti-
sestä ja eettisestä näkökulmasta.  

• tuntee ja käyttää kuvallisen viestinnän keinoja ja välineitä.  
• osaa käyttää kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työs-

kentelyn, tiedonhankinnan ja elämysten lähteinä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  
• piirustusta, grafiikkaa, maalausta, keramiikkaa, kuvanveistoa, tila- 

ja ympäristötaidetta 
• sommittelua (muoto, väri, tila, liike ja aika) 
• värioppia ( pää- ja välivärit, vastavärit, väri- ja ilmaperspektiivi) 
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaisemista kuvallisin 

keinoin. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  

• taiteen historian keskeisiä piirteitä 
• ohjattuja näyttely- tai taiteilijavierailuja, 
• kuvien analysointia ( taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä 

tulkintaa ja taidekritiikkiä). 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  
• luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen havainnointia 
• ympäristöjen tarkastelua ja arviointia 
• tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista 
• tutustutaan muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perintei-

siin  
• sekä suomalaisen muotoilun tärkeimpiin edustajiin. 

Media ja kuvaviestintä  

• valokuvausta ( fotogrammit) 
• videokuvausta (videokameran käyttö ja kuvaustekniikat) 
• digitaaliseen kuvaukseen tutustumista (mini dv-kameran käyttö, vi-

deoeditointi tietokoneella, digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsitte-
lyohjelmat) 

• kuvakerronnan muotoihin tutustumista (kuvituksen tekeminen, sar-
jakuvan ja elokuvan ilmaisukeinot) 

• elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia. 
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HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS PÄÄTTÖARVIOINNISSA 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  
Oppilas  

• osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin 
• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja keskeisiä materiaaleja ja 

työskentelytekniikoita 
• tekee valintoja työskentelyssään materiaalin ja tekniikan suhteen 
• osaa kertoa omista töistään 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
Oppilas  

• tietää että kuvataiteessa on erilaisia ilmiöitä ja aikakausia 
• tunnistaa erilaisia kuvatyyppejä 
• osaa hyödyntää näyttely- ja museokäyntejä. 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
Oppilas  

• tuntee suunnittelun ja muotoiluprosessin vaiheita  
• yrittää soveltaa näitä työskentelyssään 
• osaa erottaa erilaisia ympäristöjä ja esineitä  
• ymmärtää niiden esteettisiä arvoja 
• tunnistaa joitakin kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esi-

neissä.  

Kuvaviestintä ja mediaosaaminen 
Oppilas  

• osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän keinoja ja välineitä sekä ana-
lysoida mediaesitysten sisältöjä. 

Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot 
Oppilas  

• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja työskentelyään  
• kuuntelee muilta saatua palautetta 
• pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että 

vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa 
• osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, 

luonnon – tai rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gal-
lerioita tai tietoverkkoa. 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas  

• pyrkii kunkin vuosiluokan tavoitteiden saavuttamiseen, mutta pys-
tyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää 
osaamista 

• osoittaa vain paikoin kiinnostusta kuvataiteen opiskeluun 
• kykenee pääsääntöisesti sitoutumaan sovittuun aikatauluun  
• saa valmiiksi lukuvuoden aikana ainakin yhden työn 
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10.15 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 arvos-
tamaan 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 ko-
keillen, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suun-
nitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, es-
teettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ym-
märrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suo-
malaiseen ja myös muiden kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen. 

 KÄSITYÖ VUOSILUOKILLA 1-2 10.15.1

2 vuosiviikkotuntia 
Käsityön tulee kehittää oppilaan hienomotoriikkaa sekä kykyä työskennellä suunni-
telmallisesti, turvallisesti, pitkäjänteisesti ja omatoimisesti. Käsityössä tärkeitä ovat 
elämyksellisyys, kekseliäisyys, luovuus ja vuorovaikutustaidot. oppilasta ohjataan 
arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työtä sekä käsityöllisiä kulttuuriperintei-
tä. 

TAVOITTET 
Oppilas 

• käyttää erilaisia välineitä, materiaaleja ja menetelmiä 
• oppii käsityöhön liittyviä käsitteitä 
• oppii ajattelun taitoja ja tekee luovia ratkaisuja 
• suunnittelee ja toteuttaa esteettisiä käsityötuotteita 
• ottaa vastuun esineympäristöstään 
• tarkastelee omaa ja toisten työskentelyä ja tuotoksia 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• eri tekniikoiden, välineiden ja materiaalien käyttö 
• askartelu 
• ompelun alkeet 
• virkkauksen alkeet 
• pujottelu 
• leikkaaminen 
• lankatyöt 
• painanta 
• sahaaminen, naulaamien, hiominen 
• turvallisuus 
• omista ja yhteisistä välineistä huolehtiminen 
• oman paikkakunnan käsityökulttuuri 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 1. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• tuntee perustekniikoita  
• tuntee peruskäsitteitä ja -välineitä 
• osaa käyttää oikeita työvälineitä ja materiaaleja  
• osoittaa suunnitelmallisuutta toiminnassaan 
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• arvioi ja arvostaa omaa työtään 
• ymmärtää luokan työvälineiden järjestyksen tärkeyden. 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2.LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• osaa opetettuja käsityötekniikoita 
• osaa valita sopivia materiaaleja ja välineitä annetuista vaihtoeh-

doista 
• tuntee opetetut peruskäsitteet ja tunnistaa välineitä 
• osaa tarkastella omaa työskentelyään ja työtään 
• osoittaa suunnitelmallisuutta toiminnassaan 
• arvostaa omaa työtään 
• osaa käyttää työvälineitä turvallisesti. 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas  

• on harjoitellut perustaitoja 
• on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. 

 KÄSITYÖ VUOSILUOKILLA 3-4 10.15.2

2 vuosiviikkotuntia 
Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 3−4 on perehdyttää oppilas käsityö-
tietoihin ja -taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatu-
tietoisuutensa työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omak-
sumaan suunnittelutaitoja ja hän oppii perusvalmiuksia suunnitelmiensa toteutta-
miseen. Häntä ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä 
erilaisia koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hänen pitkäjänteisyyttään ja 
ongelmanratkaisutaitojaan kehitetään sekä ryhmässä että itsenäisessä työssä.  
Monipuolinen työskentely, taidon kehittyminen ja osaamisen kokemus antavat 
työniloa, ja oppilaassa syntyy myönteinen asenne työn tekemistä ja opiskelua koh-
taan. Opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä 
teknisestä työstä ja tekstiilityöstä. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET  
Käsityön opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja käsityön 
opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet ovat 
luvussa  Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Ihmisenä kasvaminen 
Saavutettujen käsityötaitojen myötä oppilaan itsetunto kasvaa, oppilas oppii arvos-
tamaan omaa työtään ja muiden työtä, oppilaan vastuuntunto ja pitkäjänteisyys li-
sääntyvät. Käsityön tehtävät laaditaan niin, että jokainen oppilas pääsisi kokemaan 
onnistumisen elämyksiä. 

Turvallisuus ja liikenne 
Työsuojelusäädösten, työvälineiden turvallisen käytön ja oppimisympäristöstä huo-
lehtimisen avulla oppilasta kasvatetaan huomioimaan turvallisuusnäkökohtia. 
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TAVOITTEET 
Oppilas 

• oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilai-
sia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä  

• omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työ-
välineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä sekä oppii huolehtimaan 
oppimisympäristönsä viihtyisyydestä 

• oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaan-
tuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa 
ja luovuutensa kehittyvät 

• oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskente-
lyssään  

• oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuk-
siin, väreihin ja muotoihin 

• oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytän-
nöllisiä tuotteita 

• oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, 
että tuotteilla on elinkaari 

• tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri 
vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä 

• oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin 
• tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan 
• oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• keskeisiä tekstiili- ja teknisen työn materiaaleja, työvälineitä ja työ-
tapoja  

• työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät 
• omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien toteut-

tamiseen tarvittavien tekniikoiden kokeilua ja harjoittelua, suunni-
telmien erilaisia kuvaustekniikoita sekä tuotteiden valmistamista 

• kotipaikkakunnalle omaleimaisia, sekä vanhoja että moderneja kä-
sityötuotteita, -välineitä, -materiaaleja ja työtapoja niihin liittyvine 
harrastuksineen ja ammatteineen tulevaisuuden mahdollisuuksina 
sekä piirteitä lähiympäristössä mahdollisesti vaikuttavien muiden 
kulttuurien käsityöperinteestä 

• oppilasta lähellä olevia, luonnossa ja rakennetussa ympäristössä 
esiintyviä ilmiöitä ja niiden teknologisia sovelluksia 

• materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus ja korjaus sekä kierrä-
tys ja uudelleen käyttö 

3. – 4. LUOKAN TEKNINEN TYÖ 

Puutyöt 
Oppilas tutustuu viivaimen ja suorakulman käyttöön. Oppilas oppii puun poikki- ja 
halkisahaamisen ja kykenee käyttämään höylää pintojen höyläämiseen.  Työnsä 
kokoamiseen oppilas osaa käyttää nauloja ja liimaa sekä kynsiliitosta. Oppilas ky-
kenee viimeistelemään työnsä viilaa ja hiomapaperia käyttäen. Valmiin puutyön 
pinnan käsittelemiseksi oppilas kykenee maalaamaan tai lakkaamaan työnsä.   

Metallityöt 
Oppilas tutustuu rautalangan taivutukseen ja katkaisumenetelmiin sekä metallin 
sahaamiseen ja viilaamiseen. Oppilas kykenee valmistamaan suunnittelemansa  
työn taivuttelemalla  metallilankaa eri menetelmin.  
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Tekniikka 
Oppilas tutustuu polkupyörän toimintaan ja perushuoltoon. Kodinkoneiden turvalli-
suuteen tutustuessaan oppilas tutustuu myös hehkulampun ja sulakkeen vaihtami-
seen.   

Koneiden käyttö 
Oppilas tutustuu pylväsporakoneen ja hiomakoneen turvalliseen käyttöön ja niillä 
työstämismahdollisuuksiin. 

3. - 4. LUOKAN TEKSTIILITYÖ 

Ompelu 
Oppilas tutustuu ompelukoneen toimintaan, oppii langoittamaan koneen ja säätä-
mään perusompeleet. Ompelutöitä tehdessään hän harjaantuu suunnittelemaan 
niiden ulkonäköä ja rakennetta sekä leikkaamaan tarvittavan kankaan mittojen mu-
kaan tai kaavaa apuna käyttäen. Oppilas oppii asettamaan kaavat kankaalle lan-
gansuunnan mukaisesti. Työnsä valmistamiseksi hän oppii huolittelun, sauman ja 
päärmeen. Työskentelyssä hän harjaantuu käyttämään saksia, mittoja, erilaisia 
neuloja sekä silitysrautaa. Oppilas tutustuu erilaisiin puuvillakankaisiin ja oppii erot-
tamaan kankaan oikean ja nurjan puolen. Työssään hän harjaantuu käyttämään 
yksinkertaisia kuvallisia ja sanallisia työohjeita. 

Kankaan kuviointi 
Oppilas tutustuu konekirjontaan sekä oppii erilaisia kirjontapistoja. Oman mallin 
suunnittelussa voidaan käyttää hyväksi perusmuotoja tai ottaa aiheita omasta lä-
hiympäristöstä tai luonnosta. Oppilas oppii tuntemaan kirjontalankoja ja -kankaita 
(pellava, juti). 

Lankatyöt 
Oppilas oppii punomaan tai solmeilemaan yksinkertaista nauhaa tai nyöriä. Lisäksi 
voidaan opetella virkkauksen alkeita: oikea virkkausote, aloitussilmukka, ketjusil-
mukka ja kiinteä silmukka. 

Erikoistekniikat 
Oppilas tutustuu joko huovutukseen, kankaanpainantaan tai tilkkutyötekniikkaan. 
Kankaanpainannassa käytetään leimasimia tai kaaviotekniikkaa. 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 3. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• hallitsee opetettuja perustekniikoita, tuntee esille otettuja keskeisiä 
käsitteitä ja tunnistaa esille tulleita perusmateriaaleja 

• työskentelee ohjattuna tavoitteeseen pyrkien ja työturvallisuuden 
huomioon ottaen 

• osaa ohjatusti muodostaa ennakkomielikuvan käsityöstään  
• tukee luokan työvälineiden ja materiaalien järjestystä 
• arvostaa työtilojen viihtyisyyttä 
• arvostaa käsityötaitoja 
• suhtautuu myönteisesti omaan kulttuuriperintöön 
• pyrkii työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä 

omaa ja toisten työskentelyä arvostaen. 
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KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas 

• on harjoitellut opetettuja perustekniikoita 
•  
• on tutustunut käsityömateriaaleihin ja – käsitteisiin 
• on tutustunut käsityön suunnitteluun 
• tarvitsee opettajan tukea työn jokaisessa vaiheessa  
• tarvitsee usein ohjausta työturvallisuudessa sekä työympäristönsä 

järjestyksen ylläpitämisessä. 
 

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 

• pyrkii työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että 
itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa 
yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä 

• ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita 
• arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä 

työn tuloksia 
• suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperin-

töön. 
•  

 KÄSITYÖ VUOSILUOKILLA 5-9 10.15.3

Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5-9 on syventää ja kartuttaa oppi-
laan käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin teke-
mään tarkoituksenmukaisia materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöpro-
sessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan 
työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua. Oppilaiden 
yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä sekä eri 
oppiaineitten kesken mahdollisuuksien mukaan. 
4. luokan keväällä oppilaat valitsevat joko teknisen työn tai tekstiilityön 5-7-luokkia 
varten. Opetusta voidaan toteuttaa myös yhteisprojektein tai vaihtokurssein, joissa 
opiskellaan molempia aineita. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET  
Käsityön opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja käsityön 
opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet ovat 
luvussa  Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Viestintä ja mediataito 
Käsityöprosessin aikana oppilas hankkii tietoa, esittää omia suunnitelmiaan ja työ-
selityksiään eri raportointimenetelmin, saa ja antaa palautetta. Käsityötuote on il-
maisun väline; siihen sisältyy symbolisia merkityksiä eli viestejä. 
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Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Oppilas tulee tutustuttaa ekologiseen kestävään kehitykseen aiheinaan tuotteen 
elinkaari, kierrätys, korjaus ja huoltaminen. 

Ihminen ja teknologia 
Käsityön tavoitteena on tutustuttaa oppilas perinteiseen ja nykyaikaiseen teknolo-
giaan ja erilaisten laitteiden toimintaperiaatteisiin sekä ottaa kantaa teknologian 
kehittymisen ilmiöihin ja yhteiskunnallisiin seuraamuksiin. 

VUOSILUOKAT 5 - 6 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Vuosiluokkien 3−4 tavoitteita käsitellään syvällisemmin, ja lisäksi  
oppilas 

• oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksen-
mukaisia ja esteettisiä tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään 
huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot 

• tutustuu suomalaiseen muotoilu- ja käsityökulttuuriin saaden siten 
ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnittelu-
työhönsä 

• oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden 
työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin it-
senäisesti ja muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä  

• osaa käyttää apunaan erilaisia tiedonlähteitä. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• muodot, sommittelu ja värit 
• materiaali- ja kuluttajatietous  
• tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö 
• erilaiset työjärjestykset ja työohjeet 
• käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin op-

piaineisiin, muun muassa kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja ma-
tematiikkaan 

• erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja doku-
mentointitekniikoita 

• tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista ja perinteestä 
• oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen 

myös toisten töiden yhteiseen tarkasteluun 

5.-6. LUOKAN TEKNINEN TYÖ  

KESKEISET SISÄLLÖT 

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 

• luonnoksen piirtäminen, mallintaminen ja saatavilla olevia tietotek-
nisiä sovelluksia suunnittelussa 

• erilaisten materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri 
käyttötarkoituksissa ja eri tekniikoin  

• rakennettu ympäristö ja erilaiset tuotteet sekä niiden sisältämä 
symbolinen merkitys eli viesti  
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• erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita, teknologisia kä-
sitteitä ja järjestelmiä sekä niiden sovelluksia 

Valmistaminen  

• teknisessä työssä tarvittavat käsityövälineet ja koneet sekä niiden 
taitava ja turvallinen käyttö  

• teknisen työn eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden 
luova valinta, yhdistäminen ja työstäminen 

• monipuolista laiterakentelua 
• kodin ja vapaa-ajan välineiden huolto, kunnostus ja kierrätys 

Puutyöt 
Oppilas valmistaa erilaisia kodin käyttöesineitä suunnittelemalla ja mitoittamalla 
työnsä ennen valmistusprosessia. Puukappaleita toisiinsa liittäessään oppilas tu-
tustuu tappiliitoksen, uraliitoksen ja liimalevyn tekemiseen. Mittaaminen ja sahaa-
minen sekä pintojen hiominen sujuvat itsenäisesti . 

Metallityö 
Oppilas tutustuu metallin käsittelemiseen pakotuksen, taonnan ja niittaamisen 
muodossa. Oppilas oppii tekemään liitoksia metallitöissä. 

5.JA 6. LUOKAN TEKSTIILITYÖ 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu  
• sisustustekstiilien, vaatteiden ja tekstiilitaiteen symbolinen merki-

tys eli viesti 
• saatavissa olevia tietoteknisiä sovelluksia ja uusi teknologia suun-

nittelun apuvälineinä 
• tekstiilimateriaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyt-

tötarkoituksissa ja eri tekniikoin 

Valmistaminen  

• tekstiilityön perinteisiä ja moderneja työvälineitä ja koneita, niiden 
oikea valinta käyttökohteeseen, toimintaperiaatteet ja turvallinen 
käyttö 

• tekstiilityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden va-
linta, yhdistäminen ja työstäminen luovasti 

Ompelu 
Ompelutyönä oppilas valmistaa kodin käyttötekstiilejä ja helpon vaatteen. Oppilas 
tutustuu kaava-arkin käyttöön. Hän oppii valitsemaan oman kaavakoon ja tuntee 
tavallisimmat kaavamerkit. Oppilas pyrkii laatimaan taloudellisen leikkuusuunnitel-
man ja osaa noudattaa työjärjestystä. Hän oppii käyttämään työohjeita itsenäisesti. 
Oppilas vahvistaa ompelukoneen käyttötaitojaan. Tekstiilitiedossa hän tutustuu 
puuvillaan, sen hoitoon sekä muihin luonnonkuituihin. 

Lankatyöt 
Oppilas harjoittelee neulonnan työotteita. Hän opettelee silmukoiden luomisen, oi-
kean ja nurjan silmukan, niiden neulemerkit sekä silmukoitten päättämisen. Oppilas 
valmistaa tasoneuleesta rakentuvan työn. Tekstiilitiedossa tutustutaan villatuottei-
den hoitoon. 
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Oppilas neuloo suljettuna neuleena suunnittelemansa työn. Työtään varten hän 
oppii oikeisiin ja nurjiin silmukoihin perustuvan neulepinnan käytön sekä työn le-
ventämisen ja kaventamisen. Työskentelyn apuna opitaan käyttämään sanallisia ja 
kuvallisia ohjeita. 
Lankatöissä voidaan lisäksi tutustua virkkaukseen. Perussilmukoista oppilas oppii 
ketjusilmukan, kiinteän silmukan ja pylvään sekä leventämisen ja kaventamisen. 

Kankaan kuviointi 
Käsinkirjonnan alueelta oppilas oppii sekä viivaa piirtäviä että pintaa peittäviä kir-
jontapistoja ja tutustuu kansanomaiseen pistokirjontaan (esim. peittokirjonta, virvit-
täin ompelu, etupisto- ja ristipistokirjonta). Pistokirjontaa käyttäen hän suunnittelee 
ja toteuttaa käyttö- tai sisustustekstiilin. 
Konekirjontatyö suunnitellaan ja toteutetaan päällikeompelua ja erilaisia koneom-
peleita käyttäen. 
Tilkkutyöt ja kankaanpainanta voidaan luontevasti yhdistää kirjonnan jaksoon. 
Kirjonnan tilalla voidaan opettaa kankaankudontaa. Kudontaan oppilas perehtyy 
kutomalla työn joko kudontakehyksellä tai kangaspuilla. Oppilas voi tutustua myös 
erilaisiin kudottuihin nauhoihin.                            

7. VUOSILUOKKA 
3 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Oppilas 

•  op p ii s u un n itte le m a a n  ja  va lm is ta m a a n  la a du kka ita , ta rko ituk-
senmukaisia ja esteettisiä tuotteita ja huomioimaan työskentelys-
sään myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot 

•  p e re h tyy s u o m a la is e e n  ja  s o ve ltu vin  o s in  m yö s  m u id en  kan so-
jen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta 
oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnittelutyöhönsä 

• tu tu s tu u  p e rin te is e e n  ja  n ykya ika is e e n  te kno log iaa n  liittyviin  tie-
toihin ja taitoihin, joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, 
tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa 

• op p ii a rvo s ta m a a n  ja  ta rka s te le m a a n  kriittis esti omaa ja muiden 
työtä sekä etsimään ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin 

•  o s a a  käyttää  a pu n a an  e rila is ia  tie do n läh te itä 
•  op p ii o tta m a a n  ka n ta a  te kno log ia n  ke h ittym iseen ja sen merki-

tykseen ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa 
•  op p ii ym m ärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoproses-

seja. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

TEKNISEN TYÖN JA TEKSTIILITYÖN YHTEINEN SISÄLTÖ 
• tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja 

muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista 
•  m a te ria a li- ja kuluttajatietous 
•  käs ityö s s ä  e s iin tyvien  ong e lm ien  ja  s o ve llu s ten  yh te ys  m u ih in  

oppiaineisiin, mm.maantietoon, äidinkieleen ja matematiikkaan 
•  e rila is ten  s uu nn ite lm ien  ja  tuo to s te n  ku va u s-, raportointi- ja do-

kumentointitekniikoita 
•  o m a n  p a ikka ku nn a n  tuo ta ntoelämään ja yrittäjyyteen tutustumi-

nen mahdollisuuksien mukaan 
•  o m a n  työ s ke n te lyn  ja  s e n  tu lo s te n  a rvio in ti s e kä  o s a llis tu m in en  

töiden yhteiseen tarkasteluun. 
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TEKSTIILITYÖ 

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 
• sisustustekstiilien ja vaatteiden symbolinen merkitys eli viesti 
•  tie to te kn is iä  s o ve llu ks ia  ja  s a a ta villa  o le va a  uu tta  te kn o log ia a  

suunnittelun apuvälineinä 
•  te ks tiilitu o tte id en  ko lm iu lo tte is en  m uod on  kon s tru o in ti, e s im . 

kaavoituksen perusteita 
•  te ks tiilim a te ria a lien  ta rkoituksenmukainen ja luova käyttö eri 

käyttötarkoituksissa ja eri 
• tekniikoin. 

Valmistaminen 

• tekstiilityön perinteisiä ja moderneja työvälineitä ja koneita, nii-
den oikea valinta 

• käyttökohteeseen, toimintaperiaatteet, turvallinen käyttö ja huolto 
•  te ks tiilityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden 

valinta, yhdistäminen ja 
• työstäminen luovasti 
•  te ks tiilituo tte id e n  ho ito  ja  h uo lto  s e kä  kie rrä tys 

Ompelu  
Vaatteen ompelujaksoissa oppilas valmistaa alaosan ja yläosan vaatteet muodin ja 
aiemmin opittujen taitojen pohjalta. Olennaisina uusina asioina oppilas oppii kaavo-
jen muuttamisen, kiinteän vyötärön ja muotokaitaleen valmistamisen, napinläven 
ompelemisen, vetoketjun ja muiden kiinnittimien kiinnittämisen, helman tasauksen 
sekä vaatteen sovituksen. Oppilas vastaa itse koko valmistusprosessista. Töiden 
eriytyminen painottuu siten, että oppilas kertaa myös puutteellisia taitojaan ja hallit-
see lopulta kokonaisvaltaisesti vaatteen valmistusprosessin. Materiaalitietouden 
alueelta oppilas perehtyy tekokuituihin ja täydentää omien töidensä kautta aiempia 
tietojaan kankaista ja neuloksista. Lisäksi oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa pie-
niä ompeluun liittyviä töitä sisustustekstiilien, asusteiden ja vaatehuollon alueelta. 

Lankatyöt  
Neulonnassa oppilas syventää tietojaan ja taitojaan. Oppilas oppii kirjoneuleen, eri-
laisia kuvioneuleita, neulereunoja ja -saumoja. Oppilas neuloo itse suunnitellun 
tuotteen (esim. sukka) . 

Tuotteen kuviointi 
Huomioiden aiempien vuosien työt oppilas rikastuttaa valmistamaansa ommeltua, 
neulottua, huovutettua, kudottua tms. tuotetta erilaisin kirjontapistoin tavoitteena 
uuden oppiminen. 

Erikoistekniikat 
Erikoistekniikoita, esim. huovutusta, kudontaa, tilkkutöitä, kankaan värjäystä ja pai-
nantaa sovelletaan valmistettaviin töihin oppilaan oman kiinnostuksen ja käytettä-
vissä olevan ajan mukaan. 
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TEKNINEN TYÖ 

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 
• tutustuminen tietotekniseen työnsuunnitteluun ja työpiirustuk-

sen laatimiseen 
• m a te ria a liva lin to jen  ku s ta n nu s va iku tte id en  s e kä  eko log is ten  seu-

raamusten 
• huomioiminen. 

Valmistaminen 

• puun, muovin ja metallin koneellinen työstäminen 
•  h its a u s te kn iiko id en  p e ru s te ita 
•  p ien jän n itte is ten  la itte id e n  s u unn itte lu , te s ta u s  ja  ko je ra ke n te lu 
•  e ri m a te ria a lien  ta rko itu ks en m u ka in e n  yh d is te lem in e n . 

Puutyöt 
Oppilas valmistaa suunnitelmiensa mukaan liimalevyjä ja niistä valmiin tuotteen 
koneellisesti. Työstökoneina tarkkuuspyörösaha, oikohöylä, tasohöylä, vannesaha, 
puusorvi ja hiomakoneet, sekä tutustutaan alajyrsimen käyttöön. Tuotteiden pinta-
käsittely vesiohenteisilla aineilla. 

 Metallityöt 
Oppilas tutustuu metallin työstämiseen käsityövälineillä ja koneilla, kuumamuova-
ukseen ja mig-hitsaukseen sekä metallin pintakäsittelyyn spray-maalilla ja sivelti-
mellä maalaamiseen. 

Muovityöt 
Oppilas tutustuu eri muovilajeihin, niiden liimaamiseen ja kuumamuotoiluun sekä 
koneelliseen työstämiseen. 

Sähkö ja elektroniikka 
Oppilas tutustuu sähkön teoriaan (virta, jännite, vastus), elektroniikan peruskom-
ponentteihin, piirilevyn valmistamiseen ja elektroniikkarakenteluun. 

PROJEKTIT 
Yhteisprojekteissa ylläpidetään ja harjoitetaan molempien käsityön alueiden tietoja 
ja taitoja. Vuosittain toteutettava työ voi olla esimerkiksi-  

• tuote, jonka valmistamiseen tarvitaan sekä tekstiilityön että tekni-
sen työn materiaaleja ja tekotapoja  

• teemalähtöinen tuotesarja, johon oppilaat suunnittelevat ja valmis-
tavat monipuolisesti materiaaleja käyttäen tuotekokonaisuuden yh-
teisestä aihepiiristä 

• muihin oppiaineisiin, esimerkiksi luonnontieteisiin integroitu tuote  
erikoismateriaaleihin tai uusiin tekotapoihin perustuva työ  
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu  
Oppilas 

• havaitsee myös itsenäisesti ongelmia,  
• kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita, joissa 

on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, 
materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, talou-
dellisuus ja tarkoituksenmukaisuus 

• ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle 
• dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, 

näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy 
ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa 

• osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja 
muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista. 

Valmistaminen 
Oppilas 

• työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvalli-
suusohjeita noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyk-
sestä ja viihtyisyydestä 

• hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksen-
mukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen 

• osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä 
• osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmär-

tää teknologian käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia 
• osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa. 

Itsearviointi ja prosessin pohdinta 
Oppilas 

• kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimis-
taan 

• havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa 
• osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimin-

taansa palautteen mukaisesti 
• arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja 

tarkoituksenmukaisuuskriteerein 
• ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä 

riippuvuuksia 
• muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdolli-

suuksistaan. 
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10.16 LIIKUNTA 

Liikunnan opetuksen 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 VUOSILUOKILLA 1-2 10.16.1

Liikunnan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja ko-
kemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa ja 
ymmärtää sen terveydellinen merkitys. Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa 
myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hy-
vinvointiin sekä ottaa huomioon oppilaan yksilölliset valmiudet. 
Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa harjoitellaan leikkien avulla yhteistoimin-
taa ja toisten huomioonottamista sekä korostetaan vastuullisuutta, reilua peliä ja 
turvallisuutta. Opetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, 
paikalliset olosuhteet sekä lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet. op-
pilaan aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivalluksille tulee antaa tilaa. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 

Ihmisenä kasvaminen  
• oikeudenmukaisuus ja sääntöjen noudattaminen, joukkueen jäse-

nen oikeudet ja velvollisuudet. 

 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• perinneleikit. 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• kokee liikunnan ja oppimisen iloa 
• oppii motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä harrastaa liikuntaa 
• oppii turvalliset liikuntatavat ja uimataidon alkeet mahdollisuuksien 

mukaan 
• harrastaa liikuntaa kannustavassa ilmapiirissä ilman keskinäistä 

kilpailua 
• oppii hyvää käytöstä ja noudattaa sovittuja sääntöjä 
• oppii pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti sekä tottuu peseytymi-

seen 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• liikuntaleikit, harjoitteet, pelit, joissa tilaa aktiivisuudelle, mielikuvi-
tukselle ja oivalluksille 

• voimistelu eri muodoissa 
• palloilu 
• yleisurheilu 
• hiihto 
• luistelu 
• suunnistuksen alkeet 
• kävelyretket, luonnossa tapahtuva liikunta 
• veteen totuttautuminen, vesileikit ja uintiharjoitteet 
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• musiikkiliikunta, tanssi ja luova liikunta 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas 

• suhtautuu myönteisesti koululiikuntaan 
• saavuttaa opetettuja perustaitoja 
• noudattaa sääntöjä ja ohjeita 
• kykenee itsenäiseen toimintaan 
• käyttää asianmukaisia varusteita. 

KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 
Oppilas 

• osallistuu tunnin kulkuun valikoivasti 
• oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut ta-

voitteet 

 LIIKUNTA VUOSILUOKILLA 3-4 10.16.2

Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kaut-
ta kohti omaehtoista harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymis-
mahdollisuuksien huomioon ottamista. Liikunta ja oppimiskokemukset vahvistavat 
oppilaan itsensä tuntemista ja ohjaavat suvaitsevaisuuteen. 
Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja 
turvallisuutta. Liikunnanopetuksen yhteydessä on korostettava turvallista liikenne-
käyttäytymistä. Liikunnanopetus pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen. Lii-
kunnan opetus suo oppilaalle mahdollisuuden tyydyttää luonnollista liikkumisen 
tarvetta. Liikunta antaa oppilaalle iloa koulutyöhön, mahdollisuuden rentoutua ja 
toimia yhdessä muiden kanssa liikunnan parissa. 
Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet ja vuoden-
ajat, paikalliset olosuhteet, lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä 
oppilaan erityistarpeet ja terveydentila. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET  
Liikunnan opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja liikunnan 
opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet ovat 
luvussa  Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 1 – 4 

Ihmisenä kasvaminen 

• toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut 
ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja 

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöi-
tä, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen 
vaikuttavia tekijöitä 

• oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalai-
suus ja eurooppalaisuus 

• ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen 
arvostuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytyksiä 

• tapakulttuurien merkitys 
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Viestintä- ja mediataito 

• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden 
käyttö eri tilanteissa 

• viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verk-
koetiikka 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvin-
voinnista 

Turvallisuus ja liikenne 
• onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen 

omassa elinympäristössä 
• työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus 
• terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toi-

mintamalleja 
• keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 
• muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turval-

lisuus ja turvalaitteet 
• lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden 

parantaminen 
• kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä 

Tietotekniikan opetus 
Liikunnan opetuksessa hyödynnetään saatavilla olevaa opetusohjelmistomateriaa-
lia ja tietoverkkoja. Oppilas harjaantuu hyödyntämään tietotekniikkaa, tietoverkkoja 
ja tietoteknisiä laitteita kirjaamalla, analysoimalla ja käsittelemällä eri tavoin itseään 
koskevaa liikuntatietoa sekä muuta liikuntaa käsittelevää materiaalia. 

3. VUOSILUOKKA 
2 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• kokee liikunnan ja oppimisen iloa 
• oppii liikunnan motorisia perustaitoja 
• omaksuu turvallisia liikuntatapoja ja hyviä käytänteitä 
• opettelee itsenäisen työskentelyn taitoja ja toimimaan yhteistyössä 

muiden kanssa 
• oppii hyviä käytöstapoja 
• oppii noudattamaan yhteisiä sääntöjä ja reilun pelin henkeä 
• harjaantuu toimimaan pitkäjänteisesti 
• oppii pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntatuntia varten ja 

huolehtimaan puhtaudestaan 
• opettelee toimimaan tavoitteellisesti 
• oppii suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Yleisurheilu 

• perusjuoksut: pystylähtö, viestinvaihdon alkeet 
• hypyt: pituushyppy 
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• heitot: pallonheitto paikalta, pituus-, tarkkuus- ja korkeusheittoja 
kisaillen 
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Hiihto 

• kaksivaiheinen vuorohiihto, yksipotkuinen tasahiihto 
• viistonousu ja haaranousu 
• luistelupotku 
• perustaitojen käyttö vallitsevissa maasto-olosuhteissa 

Luistelu ja jääpelit 

• eteen - ja taaksepäin luistelu, kaarreluistelu eteenpäin, luistelu mai-
lan kanssa, viestikilpailuja, joukkueleikkien ja – pelien muunnoksia, 
pelisääntöjä turvallisuutta korostaen 

Pallopelit, leikit, kisat 

• pesä-, jalka-, kori- ja lentopalloa alkeita viitepeleinä, pallonkäsitte-
lyharjoitteita 

• joukkueena toimiminen, pelinomaisia sääntöjä noudattaen 
• liikuntaleikkejä 

Voimistelu, sisäliikunta 

• perus- ja kuntovoimistelu: käynti, juoksu, hypyt, hyppelyt, puola-
puu- ja köysiharjoitukset, liikkuvuus- ja venytysharjoitteet, kunto-
voimistelun perusharjoitteita 

• välinevoimistelu: tutustutaan narun ja pallojen käyttöön 
• musiikkiliikunta: tasa- ja kolmijakoinen rytmi paikalla ja yhdistetty-

nä liikkeeseen, mielikuvatehtäviä, improvisointeja 
• tanssit: piirileikkejä 
• telinevoimistelu: tasapainoliikkeitä permannolla, penkillä ja puomil-

la, pyörintöinä kuperkeikat eteen- ja taaksepäin, hypyt tasa- ja vuo-
roponnistuksella, kääntyminen hypyllä 180º, hyppyjä korokkeelta ja 
sen yli, kohennat ja nojat (mm. kiepin kehittely), heilunnat ja alastu-
lot 

Suunnistus, retkeily 
• tavallisimmat karttamerkit, kartan ja maaston vastaavuus, kartan 

suuntaaminen 
• kartan käyttö: rastien etsiminen koulun piha-alueelta tai lähimaas-

tosta 
• retkeily lähialueilla, jokamiehen oikeuksia, joitakin liikennemerkkejä 

ja liikennesääntöjä 

Uinti 

• Uimataidon opettaminen yhteistyössä rinnakkaiskasvattajien kans-
sa 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 3. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• suhtautuu myönteisesti liikuntaan  
• hallitsee opetettuja perustaitoja 
• noudattaa sovittuja sääntöjä ja ohjeita 
• kykenee työskentelemään itsenäisesti ja ryhmässä 

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 
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• on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet 
• osallistuu oppitunnin kulkuun valikoivasti 
• suhtautuu välinpitämättömästi tai kielteisesti liikuntaan  
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4. VUOSILUOKKA 
2 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• kokee liikunnan ja oppimisen iloa 
• oppii liikunnan motorisia perustaitoja 
• omaksuu turvallisia liikuntatapoja ja hyviä käytänteitä 
• opettelee itsenäisen työskentelyn taitoja ja toimimaan yhteistyössä 

muiden kanssa 
• oppii hyviä käytöstapoja 
• oppii noudattamaan yhteisiä sääntöjä ja reilun pelin henkeä 
• harjaantuu toimimaan pitkäjänteisesti 
• oppii pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntatuntia varten ja 

huolehtimaan puhtaudestaan 
• opettelee toimimaan tavoitteellisesti 
• oppii suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa 

Yleisurheilu 

• perusjuoksut: 3. luokan asioiden lisäksi taloudellinen juoksutapa ja 
aitajuoksun alkeet 

• hypyt: pituushyppy, moniloikkia, korkeushypyn alkeet 
• heitot: Pallonheitto paikalta ja vauhdista, vauhditon kuulantyöntö, 

pituus-, tarkkuus- ja korkeusheittokisoja 

Hiihto 

• kaksivaiheinen vuorohiihto, yksipotkuinen tasahiihto, luistelupotku 
• auralasku, oikolasku laskunojassa ja sukkula-asennossa 
• viistonousu ja haaranousu 
• perustaitojen käyttö vallitsevissa maasto-olosuhteissa 

Luistelu ja jääpelit 

• kerrataan 3. luokan asioita  
• sivuttaisjarrutus, käännös paikalla ja vauhdissa, kaarreliukuja, al-

keispyörintä, kuljetus suoraan ja pujotellen, perussyöttö ja -
vastaanotto 

Pallopelit, leikit, kisat 

• pesä-, jalka-, kori- ja lentopalloa alkeita viitepeleinä, pallonkäsitte-
lyharjoitteita 

• joukkueena toimiminen, pelinomaisia sääntöjä noudattaen 
• liikuntaleikkejä 

Voimistelu, sisäliikunta 

• perus- ja kuntovoimistelu: käynti, juoksu, hypyt, hyppelyt, puola-
puu- ja köysiharjoitukset, liikkuvuus- ja venytysharjoitteet, kunto-
voimistelun perusharjoitteita 

• välinevoimistelu: tutustutaan narun, keilojen, vanteen ja pallojen 
käyttöön 

• musiikkiliikunta: tasa- ja kolmijakoinen rytmi paikalla ja yhdistetty-
nä liikkeeseen, mielikuvatehtäviä, improvisointeja 

• tanssit: piirileikeistä kansantansseihin 
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• telinevoimistelu: tasapainoliikkeitä permannolla, penkillä ja puomil-
la, pyörintöinä kuperkeikat eteen- ja taaksepäin, hypyt tasa- ja vuo-
roponnistuksella, kääntyminen hypyllä 180º, hyppyjä korokkeelta ja 
sen yli, kohonnat ja nojat (mm. kiepin kehittely), heilunnat ja alastu-
lot 

Suunnistus, retkeily 
• tavallisimmat karttamerkit, kartan ja maaston vastaavuus, mitta-

kaavan alkeet, kartan suuntaaminen, oman olinpaikan määrittämi-
nen kartan käyttö: rastien etsiminen koulun piha-alueelta tai lähi-
maastosta, suunnistusta lähimaastossa 

• retkeily lähialueilla, jokamiehen oikeuksia, pyöräilyä ja jalankulkua 
koskevia liikennemerkkejä ja -sääntöjä  

Uinti 
• uimataidon opettaminen yhteistyössä rinnakkaiskasvattajien kans-

sa 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikunta-
muodoissa 

• osaa juosta, hypätä ja heittää 
• osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä 
• osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin 

mukaan 
• osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia 

peleissä 
• osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen 
• osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen 
• pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti 
• pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä 
• toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa 
• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia 

puhtaudestaan 
• toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä 

osallistuu vastuullisesti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet 
• osallistuu oppitunnin kulkuun valikoivasti 
• suhtautuu välinpitämättömästi tai kielteisesti liikuntaan  
•  
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 LIIKUNTA VUOSILUOKILLA 5- 9 10.16.3

Vuosiluokkien 5 – 9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvai-
heessa korostuvat sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityk-
sen erot. Monipuolisen liikunnanopetuksen avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, 
kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä luokaan valmiuksia omaehtoiseen 
liikunnan harrastamiseen. Opetuksessa annetaan mahdollisuuksia liikunnallisiin 
elämyksiin ja tuetaan oppilaan itsensä ilmaisua. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET  
Liikunnan opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä teemoja liikunnan 
opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin liittyvät opetuksen tavoitteet ovat 
luvussa  Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 

Aihekokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 5 – 9  
1 – 4 luokkien tavoitteet ja sisällöt kuuluvat myös 5 – 9 luokkien aihekokonaisuuk-
siin 

Ihmisenä kasvaminen 

• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittämi-
nen, toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vas-
tuut ryhmässä 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
• muita kulttuureita ja monikulttuurisuus 
• kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä 

vuorovaikutuksessa 

Viestintä- ja mediataito 
• viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympä-

ristön muuttuminen ja monimediaalisuus 
• lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
• ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä 

kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä 
• ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 

Turvallisuus ja liikenne 
• Väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 
• turvallisuutta edistävät palvelut 

Tietotekniikan opetus 
Liikunnan opetuksessa hyödynnetään saatavilla olevaa opetusohjelmistomateriaa-
lia ja tietoverkkoja. Oppilas harjaantuu hyödyntämään tietotekniikkaa, tietoverkkoja 
ja tietoteknisiä laitteita kirjaamalla, analysoimalla ja käsittelemällä eri tavoin itseään 
koskevaa liikuntatietoa sekä muuta liikuntaa käsittelevää materiaalia. 
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5. VUOSILUOKKA 
3 vuosiviikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• kokee liikunnan ja oppimisen iloa 
• kehittää motorisia perustaitojaan 
• oppii liikunnan lajitaitoja 
• suhtautuu myönteisesti liikuntaan terveyttä edistävänä tekijänä 
• noudattaa kevyen liikenteen sääntöjä ja osaa kulkea turvallisesti 

liikuntapaikoille 
• osaa verrytellä ja venytellä ohjeen mukaan 
• varustautuu liikuntatunneille tarkoituksenmukaisesti 
• on fyysisesti aktiivinen koulun järjestämissä liikunnallisissa tilai-

suuksissa 
• pystyy yksilölliseen harjoitteluun ohjatussa tilanteessa 
• osoittaa kiinnostusta harrastamansa lajin lisäksi myös muihin la-

jeihin 
• oppii kantamaan vastuuta itsestä, toisista ja liikuntavarusteista 
• noudattaa yhteisiä sääntöjä ja pelaa reilusti sekä käyttäytyy asialli-

sesti 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Yleisurheilu 

• juoksut: matala lähtöasento, pikajuoksutekniikka, erilaisia viestejä, 
aitajuoksuharjoituksia 

• Hypyt: moniloikat, pituushyppy, korkeushyppy 

Hiihto 

• vuorohiihtotaidon varmentaminen 
• askel- ja aurakäännös 
• kaksipotkuinen luisteluhiihto 
• mäkihypyn alkeet, kumparelasku, viestihiihto, hiihtoretket 

Luistelu ja jääpelit 
• pikaluistelunomaiset harjoitukset 
• kaarreluistelu taakse 
• sivuttaisjarrutus oikealle ja vasemmalle 
• kehäkierto eteen - ja taaksepäin 
• matala luisteluasento 
• helpohkoja kuvioita ja hyppyjä 
• tasapainoliikkeitä 
• pyörintä, myös vauhdista 
• mailan käsittelyn varmentaminen pelitilanteissa 
• pelisääntöjen noudattaminen 

Pallopelit, leikit, kisat 
• pesäpallo, jalkapallo, koripallo, lentopallo ym. 
• pallonhallinnan varmentaminen  
• runsaasti kuljetus- syöttö- ym. pelivälineen käsittelyharjoituksia 
• taktiikkaohjausta (joukkuepelejä) 
• säännöt tarkentuen ikäkauden ja ryhmän mukaisesti 
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Voimistelu, sisäliikunta 

• perus- ja kuntovoimistelu: hypyt, hyppelyt, loikat 
• rytmi ja liike 
• liikkuvuus- ja ketteryysharjoituksia, lihashuolto 
• kuntopiirityyppisiä harjoituksia musiikin mukaan tai ilman 
• välinevoimistelu: pyöritykset, heitot, joustot, venytykset em. väli-

neillä 
• musiikkiliikunta: musiikki liikkeen rytmittäjänä, esim. kuntoharjoi-

tuksissa, verryttelyssä, venyttelyssä 
• tanssit: vakiotansseja, vanhoja tansseja 
• telinevoimistelu: tasapainoliikkeitä em. telineillä vaikeusastetta li-

säten 
• pyörinnät: haarakuperkeikat eteen ja taakse eri asentoihin 
• hypyt vaikeusastetta kasvattaen 
• kohonnat ja nojat: turmariipunta 
• heilunnat: heilunta polviriipunnassa 

Suunnistus, retkeily 
• lyhyitä suunnistusratoja ryhmän tai parin kanssa sekä yksin kulki-

en, kartanluvun varmentaminen maastoretkillä, tietoa retkeilystä 

Uinti 

• Uimataidon opettaminen yhteistyössä rinnakkaiskasvattajien kans-
sa 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• suhtautuu myönteisesti koululiikuntaan 
• ylläpitää toimintakykyään 
• hallitsee opetettuja perus- ja lajitaitoja ja osaa soveltaa niitä eri lii-

kuntamuodoissa 
• noudattaa sovittuja sääntöjä ja annettuja ohjeita 
• kykenee työskentelemään itsenäisesti tai ryhmässä 
• toimii vastuuntuntoisesti 
• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti ja huolehtia puhtaudestaan 
• pukeutuu liikuntatunneille tarkoituksenmukaisesti 

 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet 
• osallistuu oppitunnin kulkuun valikoivasti 
• suhtautuu välinpitämättömästi tai kielteisesti liikuntaan  
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6. VUOSILUOKKA 
3 vuosiviikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• kokee liikunnan ja oppimisen iloa 
• kehittää motorisia perustaitojaan 
• oppii liikunnan lajitaitoja 
• ymmärtää, että liikunnan avulla edistetään omaa toimintakykyä ja 

terveyttä 
• noudattaa kevyen liikenteen sääntöjä ja osaa kulkea turvallisesti 

liikuntapaikoille 
• osaa verrytellä, huoltaa ja venytellä ohjeen mukaan 
• varustautuu liikuntatunneille tarkoituksenmukaisesti 
• kokee yrittämisen tarpeelliseksi liikuntataitojen oppimisessa 
• pystyy yksilölliseen harjoitteluun ohjatussa tilanteessa 
• osoittaa kiinnostusta harrastamansa lajin lisäksi myös muihin la-

jeihin 
• oppii kantamaan vastuuta itsestä, toisista ja liikuntavarusteista 
• noudattaa yhteisiä sääntöjä ja pelaa reilusti sekä käyttäytyy asialli-

sesti 

Yleisurheilu 

• juoksut: matala lähtöasento, pikajuoksutekniikka, erilaisia viestejä, 
aitajuoksuharjoituksia 

• hypyt: moniloikat, pituushyppy, korkeushyppy 
• taloudellinen juoksu 
• hypyt: kolmiloikkaharjoituksia 

Hiihto 

• vuorohiihtotaidon varmentaminen 
• askel- ja aurakäännös 
• kaksipotkuinen luisteluhiihto 
• mäkihypyn alkeet, kumparelasku, viestihiihto  
• hiihtoretket  
• laskettelun alkeita 

Luistelu ja jääpelit 

• pikaluistelunomaiset harjoitukset 
• kaarreluistelu taakse 
• sivuttaisjarrutus oikealle ja vasemmalle 
• kehäkierto eteen - ja taaksepäin 
• matala luisteluasento 
• helpohkoja kuvioita ja hyppyjä 
• tasapainoliikkeitä 
• pyörintä, myös vauhdista 
• mailan käsittelyn varmentaminen pelitilanteissa 
• pelisääntöjen noudattaminen 

Pallopelit, leikit, kisat 

• pesäpallo, jalkapallo, koripallo, lentopallo ym. 
• pallonhallinnan varmentaminen  
• runsaasti kuljetus- syöttö- ym. pelivälineen käsittelyharjoituksia 

271 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   272 
 

• taktiikkaohjausta (joukkuepelejä) 
• säännöt tarkentuen ikäkauden ja ryhmän mukaisesti 

Voimistelu, sisäliikunta 

• perus- ja kuntovoimistelu: hypyt, hyppelyt, loikat 
• rytmi ja liike 
• liikkuvuus- ja ketteryysharjoituksia, lihashuolt0 
• kuntopiirityyppisiä harjoituksia musiikin mukaan tai ilman 
• välinevoimistelu: pyöritykset, heitot, joustot, venytykset em. väli-

neillä 
• musiikkiliikunta: musiikki liikkeen rytmittäjänä, esim. kuntoharjoi-

tuksissa, verryttelyssä, venyttelyssä 
• tanssit: vakiotansseja, vanhoja tansseja 
• telinevoimistelu: tasapainoliikkeitä em. telineillä vaikeusastetta li-

säten 
• pyörinnät: haarakuperkeikat eteen ja taakse eri asentoihin 
• hypyt vaikeusastetta kasvattaen 
• kohonnat ja nojat: turmariipunta 
• heilunnat: heilunta polviriipunnassa 

Suunnistus, retkeily 

• kartanluvun varmentaminen maastoretkillä, tietoa retkeilystä, kar-
tan ja maaston vastaavuus 

• etäisyyksien arviointi kartan avulla maastossa liikuttaessa 

Uinti 

• uimataidon opettaminen yhteistyössä rinnakkaiskasvattajien kans-
sa 

•  

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

• suhtautuu myönteisesti koululiikuntaan 
• ylläpitää toimintakykyään 
• hallitsee opetettuja perus- ja lajitaitoja ja osaa soveltaa niitä eri lii-

kuntamuodoissa 
• noudattaa sovittuja sääntöjä ja annettuja ohjeita 
• kykenee työskentelemään itsenäisesti tai ryhmässä 
• toimii vastuuntuntoisesti 
• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti ja huolehtia puhtaudestaan 
• pukeutuu liikuntatunneille tarkoituksenmukaisesti 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet 
• osallistuu oppitunnin kulkuun valikoivasti 
• suhtautuu välinpitämättömästi tai kielteisesti liikuntaan  
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7. VUOSILUOKKA 
2 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• oppii liikehallintaa, kehittää fyysistä kuntoaan ja motorisia perustai-
tojaan 

• kehittää ja harjaannuttaa liikunnan lajitaitojaan  
• oppii liikunnallisia elämäntapoja  
• hankkii monipuolisia liikuntakokemuksia eri vuodenaikojen keskei-

sistä sisä- ja ulkoliikuntalajeista oppii  
• oppii tyydyttämään liikunnan tarpeensa ja saamaan iloa ja elämyk-

siä liikunnasta  
• saa itsetuntoa vahvistavia kokemuksia, ja oppii rentoutumaan ja 

purkamaan ahdistusta liikunnan parissa.  
• opettelee sääntöjä ja yhteistyötaitoja, itseilmaisua, luovuutta ja ke-

hittää rakentavaa tunneilmaisua.  

KESKEISET SISÄLLÖT 
1.KURSSI 
Syksyn ulko- ja sisäliikunta 

Yleisurheilu: 

• juoksulajien tekniikkaa, pituushyppy ja korkeushypyn tekniikkaa, 
heittolajeja, ulkopelejä, loikkia, kestävyystesti, fyysisen kunnon 
osatekijöiden testausta yleisesti käytössä olevilla testeillä 

Suunnistus 
• kartanlukutaidon kehittäminen, kartta- ja maastopohjoisen löytämi-

nen kartan ja kompassin avulla, suunnistusratoja 

Jääliikunta 

• perusluistelutaidon kehittäminen, ringette- ja jääkiekkopelien pe-
rusteita ja sääntöjä 

Sisäpelit 

• kori-, lento-, sulkapallon, salibandyn ja futsalin keskeisiä pelitaitoja 
ja – sääntöjä 

Voimistelu 
• kuperkeikat, käsilläseisonnat, kärrynpyörät, trampettihyppyjen 

opettelu, sirkustelua ja pyramideja, perusvoimistelua, kuntopiirejä, 
toimintakykyisyystestejä 

Musiikkiliikunta ja tanssit 
• piiritansseja, seuratansseja, valssin alkeita pojat ja tytöt yhdessä 
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2.KURSSI 
Talvi- ja sisäliikunta 

Jääliikunta 

• perusluistelutaidon kehittäminen, ringette- ja jääkiekkopelien pe-
rusteita ja sääntöjä 

Hiihto 
• hiihtotekniikoiden opetteleminen, retkihiihtoa 

Sisäpelit 

• kori-, lento-, sulkapallon, salibandyn ja futsalin keskeisiä pelitaitoja 
ja – sääntöjä 

Voimistelu 

• perusvoimistelutaidon kehittäminen, aerobicin perusliikkeet, kun-
topiirit ja kuntosalityöskentely ja toimintakykyisyystestejä 

Pesäpallo 
• kiinniotto- ja heittoharjoituksia, lyöntiharjoituksia, pelejä 

 

8. VUOSILUOKKA 
2 viikkotuntia vuodessa 

 
3. KURSSI 
Syksyn ulko- ja sisäliikunta 

Yleisurheilu 

• kenttälajien syventävää tekniikkaa, ulkopelejä, fyysisen kunnon 
testejä 

Suunnistus 

• kompassin käytön opettelu ja soveltaminen kartanlukuun erilaisilla 
maastoradoilla 

Jääliikunta 
• perusluistelutaidon harjoittelua syventäen. Muodostelmaluisteluun 

tutustumista, ringetten ja jääkiekon tekniikoita, harjoitteita ja pelejä 

Sisäpelit 

• syvennetään kori-, lento-, sulkapallon, salibandyn ja futsalin kes-
keisiä pelitaitojen ja – sääntöjen osaamista 

Voimistelu 

• syvennetään telinevoimistelun perusliikkeiden taitoja (kuperkeikat, 
käsilläseisonnat, kärrynpyörät, trampettihypyt), sirkustelua ja py-
ramideja, perusvoimistelua, kuntopiirejä, toimintakykyisyystestejä 
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Musiikkiliikunta ja tanssit 

• valssi, foxtrot (yleistanssiaskel), tango, piiritansseja yhteisopetuk-
sena 

 
4. KURSSI 
 Talvi- ja kevätliikunta 

Jääliikunta 

• perusluistelutaidon harjoittelua syventäen. Muodostelmaluisteluun 
tutustumista, ringetten ja jääkiekon tekniikoita, harjoitteita ja pelejä 

Hiihto 

• hiihtotekniikoita ja retkihiihtoa 

Voimistelu 

• perusvoimistelutaidon kehittämistä mm. aerobic –ohjelmin, kunto-
piirejä, kuntosalityöskentelyä, sirkustelua ja temppuilua 

Sisäpelit 

• syvennetään kori-, lento-, sulkapallon, salibandyn ja futsalin kes-
keisiä pelitaitojen ja – sääntöjen osaamista 

Pesäpallo 
• kiinniotto- ja heittoharjoituksia, lyöntitekniikoita, soveltavia pelejä, 

luokkapelejä 

9. VUOSILUOKKA  
2 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Oppilas  

• oppii liikehallintaa, kehittää fyysistä kuntoaan ja motorisia perustai-
tojaan 

• kehittää ja harjaannuttaa liikunnan lajitaitojaan  
• oppii liikunnallisia elämäntapoja  
• hankkii monipuolisia liikuntakokemuksia eri vuodenaikojen keskei-

sistä sisä- ja ulkoliikuntalajeista oppii  
• oppii tyydyttämään liikunnan tarpeensa ja saamaan iloa ja elämyk-

siä liikunnasta  
• saa itsetuntoa vahvistavia kokemuksia, ja oppii rentoutumaan ja 

purkamaan ahdistusta liikunnan parissa.  
• opettelee sääntöjä ja yhteistyötaitoja, itseilmaisua, luovuutta ja ke-

hittää rakentavaa tunneilmaisua.  
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KESKEISET SISÄLLÖT 
5. KURSSI  
Syksyn ulko- ja sisälajit 

Yleisurheilu 

• juoksuja, hyppyjä, loikkia ja heittoja; kuntoratoja ja syksyn ulkope-
lejä 

Suunnistus 

• omatoiminen ratojen suunnittelu ja suunnistus erilaisilla radoilla 

Jääliikunta 
• perusluistelutaitojen opettelua, jääpelejä kuten esim. ringetteä ja 

jääkiekkoa 

Sisäpelit 

• syvennetään mm. kori-, käsi-, lento-, sulkapallon, salibandyn ja fut-
salin sääntötuntemusta ja pelitaitoja 

Voimistelu ja kuntoliikunta 

• kuntopiirejä, aerobicin eri muotoja, temppuilua ja sirkustelua 

Musiikkiliikunta ja tanssit 

• kerrataan valssi, foxtrot ja tango lisäksi humppaa ja lavajiveä sekä 
erilaisia rytmejä  

 
6. KURSSI  
Talvi- ja kevätliikunta 

Jääliikunta 

• perusluistelutaitojen opettelua, jääpelejä kuten esim. ringetteä ja 
jääkiekkoa 

Hiihto 

• hiihtotekniikoiden soveltaminen retkihiihtoon 

Sisäpelit 
• syvennetään mm. kori-, käsi-, lento-, sulkapallon, salibandyn ja fut-

salin sääntötuntemusta ja pelitaitoja 

Voimistelu ja kuntoliikunta 

•  kuntopiirejä, aerobicin eri muotoja, temppuilua ja sirkustelua 

Pesäpallo 

• pesäpallotaitoja syventäviä harjoitteita sekä pelejä erilaisilla ko-
koonpanoilla 
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PÄÄTTÄARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Oppilas 

• osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa 
• osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä 
• osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikun-

nassa 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 sopi-

muksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatteita 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
5 - 9 lk 

• Oppilas on suorittanut oppimäärän hyväksytysti (välttävä, 5), jos 
hän välinpitämättömyydestä, kielteisestä suhtautumisesta ja vetäy-
tymisestä huolimatta on ainakin joskus osallistunut oppilasryhmän 
toimintaan ja osoittanut fyysistä toimintakykyä edes jossain mää-
rin. 
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10.17 KOTITALOUS 

VUOSILUOKAT 7-9  
Kotitalouden opiskelun tarkoituksena on kehittää oppilaassa taitoja selviytymään 
arkipäivän tilanteista. 
Opiskelussa perehdytään ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jot-
ka käsittelevät häntä itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä yhteiskuntaan 
ja ympäristöön. Pyritään siihen, että oppilas haluaa ottaa vastuuta omasta ter-
veydestään ja taloudestaan, ihmissuhteistaan ja lähiympäristönsä viihtyisyydestä. 
Tärkeintä on käytännön toiminta, johon yhdistyy teoriaa, suunnittelua, päätöksen-
tekoa ja arviointia. 
Kotitalous on taitoaine, johon yhdistyy teoreettinen perusta sekä ihmissuhdeaine, 
jossa opetellaan vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä. 
Kotitalous kasvattaa oppilasta vastuuseen terveydestään, taloudestaan ja lähiym-
päristöstään. 
Oppilaille annetaan selkeät turvallisuusohjeet miten toimitaan luokan ulkopuolisissa 
projekteissa ja mahdollisten kauppakäyntien aikana. 
Kotitalous kertaa ja syventää ala-asteen ympäristötiedon aiheita. 
Erityisopetus noudattaa luokkien 7-9 opetussuunnitelmaa sovellettuna oppilaiden 
erityistarpeisiin. 
Yhteistyötä tarvitaan erityisesti terveystiedon ja maa- ja metsätalouden kanssa. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Kotitalous, monitieteisenä oppiaineena, toimii laaja-alaisena eheyttäjänä. Kotitalo-
usopetukseen sisältyy aihekokonaisuuksista Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-
identiteetti ja kansainvälisyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta, Turvallisuus ja liikenne (työturvallisuus) sekä Ihminen ja teknolo-
gia. 

TAVOITTEET  
Kotitalouden opiskelun keskeisenä tavoitteena on elämänhallinnan taitojen kehit-
täminen niin, että oppilas 

• tiedostaa omia tarpeitaan ja arvostuksiaan sekä niiden yhteyksiä 
valintoihinsa ja jokapäiväiseen toimintaansa 

• tunnistaa omat voimavaransa ja oppii käyttämään niitä toimintansa 
suunnitteluun ja arkipäivän tilanteisiin 

• ymmärtää myönteisten ihmissuhteiden, hyvien tapojen ja tasa-
arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta 

• oppii ruokatalouden. asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyvät perus-
taidot sekä omaksumaan hygieenisiä, käytännöllisiä ja turvallisia 
työtapoja  

• ymmärtää ravitsemussuositukset ja pystyy valitsemaa niiden pe-
rusteella ruoan ja ruoanvalmistusmenetelmät terveyttä ja hyvin-
vointia edistävästi 

• tiedostaa kuluttamisen merkityksen ja siihen liittyviä ongelmia sekä 
osaa toimia joka tilanteessa harkitsevana ja vastuunsa tuntevana 
kuluttajana 

• ymmärtää kotitalouden merkityksen käytännön tasolla ja osaa toi-
mia vuorovaikutussuhteissa yhteiskunnan eri alueilla 

• osaa toimia kodissaan luontoa säästäen, sitä hoitaen ja valitse-
maan mahdollisimman vähän luontoa rasittavia vaihtoehtoja – ar-
vostaa ympäristön viihtyisyyttä 

• arvostaa entisajan kulttuuriperinnettä 
• tiedostaa kulttuurin ja ihmissuhteiden merkityksen kotitalouden 

kannalta kansainvälistyvässä maailmassa 
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7. VUOSILUOKKA 
3 KURSSIA hajautettuna viiteen jaksoon 
VUOSIVIIKKOTUNTIA: 3 
1. KURSSI 38 H  

KESKEISET SISÄLLÖT 

• opetuskeittiön työtavat, turvallisuus sekä yksin että yhdessä 
• ruokaympyrä, ruoanvalmistuksen perustaitoja 
• elintarviketuntemusta ja erilaisia ruoanvalmistus menetelmiä 
• perusleivonnaisia 
• ravintotietoutta 
• keittiöhygienian hoitoa, jätteiden kierrätystä, ympäristöhygieniaa 
• teoriakoe 

2. KURSSI38 H 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• sovelletaan ravitsemussuosituksia 
• ateriakokonaisuuksia, ruoanvalmistusmenetelmiä 
• kauniit pöytätavat, kattaminen, tarjoilu 
• taitava kuluttaja 
• perheiden perinteitä 
• keittiöhygienian hoitoa 
• käytännön ruoanvalmistuskoe 

3. KURSSI 38 H 

KESKEISET SISÄLLÖT 
• juhlaan liittyvää ruokaa ja leivontaa 
• vähän kansainvälistäkin ruokakulttuuria 
• elintarviketietoutta, ravitsemusasioita, terveet elämäntavat 
• oman asun ja kodin tekstiilien hoidon menetelmiä 
• oman työ suunnittelu, työnjako ja tiedonhankinta 
• siivousvälineet, aineet, työtavat 
• juhlaperinnettä 
• ruoka-aineiden tunnistus ja sovelluskoe 

PÄÄTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Oppilas 

• osaa noudattaa hyviä tapoja sekä ymmärtää kodin ihmissuhteiden 
ja tasa-arvon merkitystä 

• tuntee kotitalouteen liittyvän suunnittelun, työnjaon ja ajankäytön 
perusteita 

• tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia ja tavallisimpia ruoanvalmis-
tuksen ilmiöitä ja osaa käyttää näitä tietoja hyväkseen ruoanvalmis-
tuksessa 

• ymmärtää elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä 
• tietää ruoan turvallisuuteen liittyviä vaaratekijöitä 
• pystyy ohjatusti valmistamaan aterioita sekä tietää monipuolisen 

ruokavalion merkityksen omalle terveydelle ja hyvinvoinnille 
• tunnistaa suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin keskeisiä piirteitä 
• tuntee tärkeimmät kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet ja on selvil-

lä kuluttajan vastuusta 
• tuntee kotitalouden rahankäytön perusteita ja osaa tehdä oman ra-

hankäyttösuunnitelmansa 
• käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja aineita sekä tavallisimpia 

kodinkoneita turvallisesti 
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• osaa huolehtia jätteiden peruslajittelusta 
• osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja osaa tekstiilien perushoito-

menetelmät 
• osaa tehdä tavanomaiset kodin siivoustyöt 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ ) 
Oppilas 

• vaatii jatkuvaa ohjausta 
• noudattaa annettuja ohjeita puutteellisesti 
• ei ota vastuuta 
• ei osoita yhteistyökykyä 
• osaa joitakin ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä 

perustaitoja 
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10.18 VALINNAISAINEIDEN OPETUS 

Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu vähimmäisviikkotuntimäärä on 13 vuosiviikko-
tuntia. 
Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusope-
tuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna 
kotitalous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valin-
nan mukaisesti. Valinnaiset aineet voivat olla oppiaineiden oppimääriä syventäviä 
tai soveltavia, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia, vieraita kieliä 
tai tietotekniikkaan liittyviä kursseja. 
Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää 
harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden tulee 
tukea perusopetuksen tavoitteita.  
Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoit-
teet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. 
A- ja B-kielinä opetettavien valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt on 
määritelty opetussuunnitelman perusteissa. 
Tuntijaossa on vuosiluokilla 1−4 taide- ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsi-
työ, liikunta) vähimmäistuntimäärän lisäksi varattu kuusi vuosiviikkotuntia näille ai-
neille yhteistä opetusaikaa. Myös vuosiluokilla 5−9 on kuusi vuosiviikkotuntia näi-
den aineiden yhteistä opetusaikaa. Paikallisessa opetussuunnitelmassa taide- ja 
taitoaineiden yhteinen opetusaika voidaan jakaa mainittujen aineiden kesken yhtei-
sesti kaikille oppilaille tai se, taikka osa siitä voidaan jättää oppilaskohtaisesti valit-
taviksi taide- ja taitoaineiden syventäviksi opinnoiksi. 
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 YHTEISKUNTAOPPI / EKONOMIA 10.18.1

Yhteiskuntaoppiin liittyvän valinnaisen aineen, ekonomian, tehtävänä on syventää 
ja laajentaa yhteisen oppiaineen talousasioiden tietoja ja taitoja. Ekonomian opis-
kelussa kehittyy oppilaan harkitseva taloudellisuus, aktiivinen ja vastuuntuntoinen 
yrittäjyys, kansainvälisyys sekä luontoa säästävä kulutuskäyttäytyminen. Oppilas 
oppii ymmärtämään omien tekojensa vaikutukset kansan-, euro- ja ekotaloudelle. 
Toiminnallisilla opintokäynneillä hän tutustuu oman paikkakunnan yrityksiin ja oppii 
asioimaan niissä. 

8. JA 9. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Valinnaisen ekonomian opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttäviä 
teemoja yhteiskuntaopin taloustiedon opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuk-
siin liittyvät opetuksen tavoitteet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 8–9 

Ihmisenä kasvaminen 
• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittämi-

nen 
• esteettisten ilmiöiden havainnointi ja tulkinta  

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
• oma kulttuuri, kotiseudun yrityskulttuuri ja suomalaisuus 
• muut kulttuurit ja monikulttuurisuus 
• tapakulttuurien merkitys 

Viestintä ja mediataito 

• lähdekritiikki ja tietoturva 
• viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
• syventäviä perustietoja elinkeinoelämän toiminnasta sekä työnja-

osta 
• verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi 
• yrittäjyys ja sen merkitys, perustietoja yrittäjyydestä ammattina se-

kä yritystoimintaan tutustuminen 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• ekotehokkuus arjen toimintatavoissa, tuotteet elinkaari 
• oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen 

Ihminen ja teknologia 

• teknologia tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa 

Tietotekniikan opetus 
Yhteiskuntaopin valinnaisessa ekonomian opetuksessa hyödynnetään saatavilla 
olevia cd-rom – materiaaleja ja tietoverkkoja. 
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TAVOITTEET 
Oppilas  

• innostuu taloudelliseen toimintaan ja yrittäjyyteen 
• oppii toimimaan yhdessä toisten kanssa 
• tiedostuu taloudellisuudesta ja yrittäjyydestä 
• osaa olla taitava kuluttaja 
• tutustuu kotipaikan elinkeinoelämään  
• oppii tutustumaan ajankohtaisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin ta-

lousasioihin 
• kehittää luovuuttaan laatiessaan esityksiä, somistuksia ja julisteita 

hyödyntäen myös tietotekniikkaa 

KESKEISET SISÄLLÖT 
Aihealueina ovat talouselämä, kuluttajakäyttäytyminen ja yrittäjyys EU-
jäsenmaassa 

 
1. KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• nuori kuluttajana 
• taloudellinen rahankäyttö 
• erilaiset ostoympäristöt 
• maksutavat 
• kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet 
• pankki- ja sijoitustoiminta 
• Suomen rahalaitosjärjestelmä eurotaloudessa 
• maksuliikenne 
• arvopaperit sijoituskohteina 
• pörssitoiminta 

 
2. KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• posti-, tele- ja tietoliikennepalvelut 
• posti- ja logistiikkapalvelut 
• televiestintä ja tietoliikenne 
• matkailu ja kulttuurien tuntemus 
• kotimaan ja ulkomaan matkailu 
• matkailun merkitys elinkeinona 
• kulttuurin merkitys, kanssakäymisen kuviot 

 
3. KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• arkitalous: asuminen, verotus, vakuutukset 
• vuokra-asunto, omistusasunto, muut asumismuodot 
• tulot ja verot, välitön ja välillinen verotus, verojen periminen 
• vakuutustoiminta, sosiaali- ja yksityisvakuutukset 
• Yrittäjyys ja yritystoiminta 
• liikeideasta oman yrityksen perustamiseen 
• yritysmuodot 
• kilpailu 
• markkinat 
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4. KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• markkinointi 
• asiakaskeskeinen markkinointiajattelu 
• markkinoinnin kilpailukeinot 
• ideasta mainossanomaksi 
• laskentatoimi 
• yhdistyksen kirjanpito, alkuperäinen amerikkalainen kirjanpito 
• tilinpäätös 
• atk ja kirjanpito 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 

Taloudenpitoon liittyvän tiedon hankkiminen ja käyttäminen 
Oppilas 

• kykenee tulkitsemaan kriittisesti talouselämän tietoja harkitsevana, 
taitavana kuluttajana 

• pystyy perustelemaan käsityksiään julkistalouden ja yksityistalou-
den asioista 

• osaa vertailla taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja niiden 
seurauksia 

Taloudenpitoon liittyvän tiedon ymmärtäminen 
Oppilas 

• ymmärtää, että taloudellisissa ratkaisuissa on olemassa useita 
vaihtoehtoja 

• ymmärtää taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä 
•  

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja on omaksunut jossain määrin talousasioi-
den perustietoja ja taitoja 
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 MUSIIKKI / VALINNAINEN MUSIIKKI 10.18.2

8. ja 9. vuosiluokka 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan toiminnallisia, sosioemotio-
naalisia, taidollisia,  tiedollisia ja luovia kykyjä ja valmiuksia laulamisen, soit-
tamisen, musiikkiliikunnan ja musiikin  kuuntelun osa-alueilla. Musiikin ope-
tuksen sisältöinä ovat musiikin elementit: melodia, rytmi,  harmonia ja ää-
nenväri. 

KESKEISET SISÄLLÖT 
Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan musiikin tunneilla opetus painottuu 
yhtyemusisointiin (koskettimet, rummut, basso, kitara, laulaminen), aktiivi-
seen kuunteluun ja toimintaan ja sitä kautta itsensä ilmaisemiseen. Innostuk-
sesta riippuen ryhmä voi tehdä erilaisia musiikkiprojekteja, esiintymisvierai-
luja ja opintomatkoja. Tavoitteena on elämyksellinen ja toiminnallinen oppi-
minen, musiikin alueella tapahtuvan kasvun tukeminen ja oppilaan ohjaami-
nen pysyvään musiikin harrastamiseen. 
Valinnaisen musiikin tehtävänä on syventää oppilaan musiikillisia taitoja ja 
musiikillista tietämystä. Käsiteltävät aihepiirit ovat musiikin kaikilta alueilta: 
taidemusiikista populaarimusiikkiin, oman paikkakunnan musiikkielämä sekä 
ajankohtaiset musiikkitapahtumat. 
Esimerkkejä sisällöistä: 

• suomalainen iskelmä- ja rockmusiikki 
• studiotekniikka sekä tietokone ja musiikki 
• elokuva- ja näyttämömusiikki 
• kansanmusiikki ja etnomusiikki Suomessa ja muissa kulttuureissa 
• rock- ja jazzmusiikin vuosikymmenet  
• taidemusiikin keskeiset tyylikaudet 

Arviointi  
Arvosana muodostuu soitto- ja laulutaidon arvioinnista ja kirjallisista tehtä-
vistä. 
Arvosanaan vaikuttaa myös tuntiosaaminen, tuntiaktiivisuus ja oma-
aloitteisuus musiikkitehtävissä sekä osallistuminen musiikkiesityksiin.   
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 KUVATAIDE / VALINNAINEN KUVATAIDE 10.18.3

8. VUOSILUOKKA,  
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Oppilas  

• syventää taitojaan käyttää kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisuta-
poja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä 

• oppii käyttämään perinteisiä nauhapohjaisia leikkauslaitteita sekä 
myös tietokoneen editointiohjelmia  

• syventää kuvallisen viestinnän keinojen ja välineiden hallintaansa.   
• nauttii omien ajatustensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemis-

ta kuvallisesti.   
• arvioi omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja (sisällöllisiä, 

kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja), sekä käyttää kuvataiteen keskeisiä 
käsitteitä.   

• tarkastee ja arvioi taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteetti-
sestä ja eettisestä näkökulmasta. 

• ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä.   
• käyttää kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, 

tiedonhankinnan tai elämysten lähteinä. 

KESKEISET SISÄLLÖT: 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu sisältää piirustusta, grafiikkaa, maalausta, ke-
ramiikkaa, kuvanveistoa, tila- ja ympäristötaidetta, sommittelua (kultainen leikkaus, 
tasapaino), värioppia  
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen sisältää taiteen historian keskeisiä 
piirteitä, ohjattuja näyttely- tai taiteilijavierailuja, kuvien analysointia ( taidekuvan 
rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä). 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu sisältää luonnon ja rakennetun 
ympäristön vuorovaikutuksen havainnointia, ympäristöjen tarkastelua ja arviointia, 
tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista ( perspektiivioppi, väri- ja ilmaper-
spektiivi). Lisäksi tutustutaan muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perintei-
siin sekä suomalaisen muotoilun tärkeimpiin edustajiin. 
Media ja kuvaviestintä sisältää valokuvausta, videokuvausta ja digitaaliseen ku-
vaukseen tutustumista, kuvakerronnan muotoihin tutustumista (kuvituksen tekemi-
nen), graafista suunnittelua ( pelikorttisarja ja tekstuura), elokuvien ja televisio-
ohjelmien analysointia. 

ARVOSANAN HYVÄ (8) ARVIOINTIKRITEERIT 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  
Oppilas osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin, käyttää kuvan rakentamisen keino-
ja ja keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita, tekee valintoja työskentelys-
sään materiaalin ja tekniikan suhteen sekä osaa kertoa omista töistään. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
Oppilas tietää että kuvataiteessa on erilaisia ilmiöitä ja aikakausia, tunnistaa erilai-
sia kuvatyyppejä ja osaa hyödyntää näyttely- ja museokäyntejä. 
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Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
Oppilas tuntee suunnittelun ja muotoiluprosessin vaiheita ja yrittää soveltaa näitä 
työskentelyssään, osaa erottaa erilaisia ympäristöjä ja esineitä sekä ymmärtää nii-
den esteettisiä arvoja ja tunnistaa joitakin kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa 
ja esineissä.  

Kuvaviestintä ja mediaosaaminen 
Oppilas osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä ja ilmaisukeinoja sekä analy-
soida mediaesitysten sisältöjä. 

Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot 
Oppilas osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja kuuntelee muilta saatua 
palautetta, pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuoro-
vaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa, osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä tai-
deteoksia, ympäristön kuvia, luontoa – tai rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, 
museoita, gallerioita tai tietoverkkoa. 

HYVÄKSYTYN RAJAN MÄÄRITTELY 
Oppilas pyrkii kunkin vuosiluokan tavoitteiden saavuttamiseen, mutta pystyy osoit-
tamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Oppilas osoittaa 
vain paikoin kiinnostusta kuvataiteen opiskeluun ja hän kykenee pääsääntöisesti 
sitoutumaan sovittuun aikatauluun. Oppilas saa valmiiksi  lukuvuoden aikana aina-
kin yhden työn. 

9. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• syventää taitojaan käyttää kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisuta-
poja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä  

• syventää kuvaus- ja leikkaustaitojaan sekä oppii käyttämään ku-
vankäsittelyohjelmia monipuolisemmin 

• arvioi omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja (sisällöllisiä, 
kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja), sekä käyttää kuvataiteen keskeisiä 
käsitteitä 

• tarkastee ja arvioi taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteetti-
sestä ja eettisestä näkökulmasta   

• nauttii omien ajatustensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemis-
ta kuvallisesti. 

• ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä.   
• käyttää kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, 

tiedonhankinnan tai elämysten lähteinä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu sisältää piirustusta, grafiikkaa, maalausta, ke-
ramiikkaa, kuvanveistoa, tila- ja ympäristötaidetta, sommittelua ja  värioppia  
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen sisältää taiteen historian keskeisiä 
piirteitä, ohjattuja näyttely- tai taiteilijavierailuja, kuvien analysointia ( taidekuvan 
rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä). 
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Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu sisältää luonnon ja rakennetun 
ympäristön vuorovaikutuksen havainnointia, ympäristöjen tarkastelua ja arviointia, 
tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista ( pienoismallit ja mobilet). Lisäksi 
tutustutaan muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin. 
Media ja kuvaviestintä sisältää perinteistä- ja digitaalista valokuvausta, videoku-
vausta ja editointia, kuvakerronnan muotoihin tutustumista (kuvituksen tekeminen, 
sarjakuva ja sen ilmaisukeinot), graafista suunnittelua (kirjan ja CD-levyn kansi, 
goottilainen kursiivi), elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia. 

ARVOSANAN HYVÄ (8) ARVIOINTIKRITEERIT 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  
Oppilas osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin, käyttää kuvan rakentamisen keino-
ja ja keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita, tekee valintoja työskentelys-
sään materiaalin ja tekniikan suhteen sekä osaa kertoa omista töistään. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
Oppilas tietää että kuvataiteessa on erilaisia ilmiöitä ja aikakausia, tunnistaa erilai-
sia kuvatyyppejä ja osaa hyödyntää näyttely- ja museokäyntejä. 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
Oppilas tuntee suunnittelun ja muotoiluprosessin vaiheita ja yrittää soveltaa näitä 
työskentelyssään, osaa erottaa erilaisia ympäristöjä ja esineitä sekä ymmärtää nii-
den esteettisiä arvoja ja tunnistaa joitakin kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa 
ja esineissä.  

Kuvaviestintä ja mediaosaaminen 
Oppilas osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä ja ilmaisukeinoja sekä analy-
soida mediaesitysten sisältöjä. 

Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot 
Oppilas osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja kuuntelee muilta saatua 
palautetta, pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuoro-
vaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa, osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä tai-
deteoksia, ympäristön kuvia, luontoa – tai rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, 
museoita, gallerioita tai tietoverkkoa. 

HYVÄKSYTYN RAJAN MÄÄRITTELY 
Oppilas pyrkii kunkin vuosiluokan tavoitteiden saavuttamiseen, mutta pystyy osoit-
tamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Oppilas osoittaa 
vain paikoin kiinnostusta kuvataiteen opiskeluun ja hän kykenee pääsääntöisesti 
sitoutumaan sovittuun aikatauluun. Oppilas saa valmiiksi  lukuvuoden aikana aina-
kin yhden työn. 
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 TEKNINEN TYÖ JA TEKSTIILITYÖ 10.18.4

8.- 9. VUOSILUOKKA 
2-4 vuosiviikkotuntia: 

TEKNINEN TYÖ 

TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 
Käytännön työn avulla perehdytään puun, metallin ja muiden materiaalien työstöön 
nykyaikaisin työstökonein ja välinein. Työjaksojen alussa on perusteellinen työtur-
vallisuusjakso. Kahdeksannen luokan opetuksessa syvennetään ennen opittua, li-
sätään ja monipuolistetaan työharjoituksia. Yhdeksännen luokan työharjoitukset 
ovat vapaavalintaisia oman harrastuneisuuden ja kodin tarpeiden mukaan. Tavoit-
teena kätevä, itsenäisesti kodin korjaus- ja huoltotöistä selviävä, käden kätevyyttä 
harrastava omatoiminen kansalainen. 

TEKSTIILITYÖ 

TAVOITTEET 
Tekstiilityön opetuksessa pyritään oppilaat ohjaamaan tarkoituksenmukaiseen 
työntekoon, taloudellisuuteen, itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn. Opetukseen 
sisältyy pääasiassa käytännön oppiainesta.  

8. VUOSILUOKKA 

KESKEISET SISÄLLÖT 
• oma vaatetus. 

9. VUOSILUOKKA 

KESKEISET SISÄLLÖT 
• muun perheen vaatetukseen  
• kodin sisustukseen. 

Työt toteutetaan omien suunnitelmien pohjalta ja materiaalien valinnassa pyritään 
noudattamaan oppilaan omaa yksilöllistä makua. Käytännön työn yhteydessä opi-
taan tuntemaan erilaisia materiaaleja ja käsitellään kuluttajatietoa. Tekstiilityön 
opetuksessa on pyrkimyksenä luoda pohjaa jatko-opinnoille ja antaa käytännön 
elämässä tarvittavia tietoja.  
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 LIIKUNTA 10.18.5

VUOSILUOKKA 8 
2 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITE 
Tarjotaan liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus syventää liikuntataitoja 
ja – tietoja ja ylläpitää liikunnallista elämäntapaa 

SISÄLLÖT 
Oppilaiden kiinnostuksien ja valintojen mukaan muodostetaan vuosittain ohjelma, 
joka noudattaa vuodenaikojen vaihtelua painottaen virkistyspelejä sekä kunto- ja 
musiikkiliikunnan eri muotoja 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS? 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas  

• on suorittanut oppimäärän hyväksytysti (välttävä, 5), jos hän välin-
pitämättömyydestä, kielteisestä suhtautumisesta ja vetäytymisestä 
huolimatta on ainakin joskus osallistunut oppilasryhmän toimin-
taan ja osoittanut fyysistä toimintakykyä edes jossain määrin. 

VUOSILUOKKA 9 
2 viikkotuntia vuodessa 

TAVOITTEET 
Tarjotaan liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus syventää liikuntataitoja 
ja – tietoja ja ylläpitää liikunnallista elämäntapaa 

SISÄLLÖT 
Oppilaiden kiinnostuksien ja valintojen mukaan muodostetaan vuosittain ohjelma, 
joka noudattaa vuodenaikojen vaihtelua painottaen virkistyspelejä sekä kunto- ja 
musiikkiliikunnan eri muotoja 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS ? 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas  

• on suorittanut oppimäärän hyväksytysti (välttävä, 5), jos hän välin-
pitämättömyydestä, kielteisestä suhtautumisesta ja vetäytymisestä 
huolimatta on ainakin joskus osallistunut oppilasryhmän toimin-
taan ja osoittanut fyysistä toimintakykyä edes jossain määrin. 
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 KOTITALOUS 10.18.6

Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusope-
tuksen yhteisten oppiaineiden kokonaisuuksien tietoja ja taitoja. Valinnaisaineiden 
tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää 
uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisaineiden tulee tukea perusopetuksen tavoit-
teita. 

8. LUOKKA 
2 KURSSIA, 5 JAKSOA 
2 vuosiviikkotuntia 
 
1. KURSSI ( 38 h) 

”KEITTIÖ ON KODIN SYDÄN – TUOKSUJA MAKUJA JA TUNNELMIA” 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• järkevää kotiruokaa ja leivontaa, säilöntää 
• koneet tutuiksi, oikeat työasennot – ergonomiaa 
• omatoiminen tietojen hankkiminen ja omien suunnitelmien mukaan 

vastuullinen tekeminen 
• arki- ja juhlatilanteiden suunnittelua ja toteutusta 
• keittiöhygienian hoito 

 
2. KURSSI (38h) 

”SUUNNITELLEN SELVIÄT-TIETOTEKNIIKKA AVUKSI” 

KESKEISET SISÄLLÖT 
• vieraat ja perhejuhlat, juhlaperinne 
• tiedot ja taidot käyttöön: Koti kuntoon, asut huolitelluiksi 
• elintarviketietoutta: Erikoishedelmät, kasvikset, yrtit, mausteet 

9. LUOKKA 
2 KURSSIA 5 JAKSOA 
2 vuosiviikkotuntia (38 h) 
 
1. KURSSI 

” KONEILLA KÄTEVÄSTI ” 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• tuoksuja ja makuja yrteillä, silmäniloa kukilla 
• ruokavalioilla hoidetaan terveyttä 
• perinneruokaa ja -leivonnaisia 
• ateriatyypit 
• itsenäinen työskentely omien suunnitelmien pohjalta tietotekniik-

kaa apuna käyttäen. 
 
2. KURSSI (38 h) 

” LAPSI ON TERVE, KUN SE LEIKKII ” 

291 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   292 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• projekti lasten kanssa 
• kansainvälisen keittiön ihmeitä Euroopasta, Aasiasta ja muualta 

maailmasta 
• perheiden juhlaperinnettä 
• projekti opiskelija-asunnon sisustamisesta ja nuoren kodin pe-

rushankinnoista 
• taidonnäyte 
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 MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ PUUTARHANHOITO 10.18.7

Vuosiluokat 8-9 

TAVOITTEET 
Maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon opetus pyrkii herättämään ja 
ylläpitämään kiinnostusta maa- ja metsätalouteen, sekä sen liitännäiselinkei-
noihin ja antamaan perustietoa niille, jotka myöhemmin tulevat työskentele-
mään maa -ja metsätalouteen liittyvissä ammateissa tai hakeutuvat alan am-
matillisiin kouluihin. Tavoitteena on myös kasvattaa nuoria arvostamaan ter-
veellistä itse tuotettua ravintoa ja viihtyisää asuinympäristöä. 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 

Ihmisenä kasvaminen 
Saavutettujen taitojen myötä oppilas oppii arvostamaan omaa työnjälkeään, 
luottamus omiin kykyihin kehittyy ja oppilaan itsetunto ja omatoimisuus kas-
vavat. Työtehtävät laaditaan niin, että kaikki pääsevät kokemaan uuden op-
pimista ja onnistumista. Myös yhteistyötaidot kehittyvät kun oppilaat oppivat 
toimimaan ryhmässä ja ottamaan vastuuta ryhmänä tai parina, jolloin myös 
sosiaalinen vuorovaikutus kehittyy positiiviseen suuntaan. 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta, 
sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien työn jatkaja-
na ja kehittäjänä. Oppilas oppi myös ymmärtämään kansainvälisyyden merki-
tystä eri elämänalueilla. 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. 
Oppilas oppii ymmärtämään ekologisesti kestävän kehityksen periaatteita ja 
arvioimaan omien toimintatapojensa vaikutusta niihin. 

Ihminen ja teknologia 
Maa- ja metsätalousopetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilas entisaikojen 
ja nykyajan teknologiaan, sekä ilmaisemaan omia näkökantojaan kehityksen 
suunnasta 

Turvallisuus ja liikenne 
Oppilas oppii huomioimaan turvallisuusnäkökohtia, sekä ottamaan huomi-
oon työsuojelusäädöksiä ja työvälineiden turvallista käyttöä, sekä ennakoi-
maan vaaratilanteita  

8.VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

Keskeinen sisältö 
Maa- ja metsätalousopetuksen ja puutarhanhoidon keskeisenä tehtävänä on 
perehdyttää oppilas ymmärtämään maatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen 
merkitys meille ihmisille. Opetusta toteutetaan niin teoria- kuin käytännön-
tunneilla. Aineen opetuksessa on käytössä luokkatilan lisäksi kasvihuone, 
sekä ajo-opetukseen traktori ja siihen liittyviä laitteita.  
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Teoriatunneilla keskitytään perustietoon maatilasta ja sen tuotantosuunnista 
kuten kasvinviljelystä, kotieläimistä, metsätaloudesta ja puutarhanhoidosta, 
sekä muista liitännäiselinkeinoista, myös ympäristönhoitoon kiinnitetään 
huomiota. Lemmikkieläinharrastusta käsitellään kiinnostuksen mukaan.  
Käytännön töihin kuuluvat  erilaiset kasvihuonetyöt: mm. kukkien kasvatus 
jouluksi, pääsiäiseksi ja äitienpäiväksi, sekä koulun erilaisiin tilaisuuksiin ko-
ristukseksi. Kasvihuoneen pääasialliset satoa tuottavat kasvi ovat  kurkku ja 
tomaatti, myös erilaisten hyötykasvien taimikasvatus kuuluu ohjelmaan. Kou-
lun kompostista ja keräyspaperista huolehtiminen kuuluvat myös oppilaiden 
töihin. Retkeilyjä tehdään maatiloille, ratsastustallille, sekä muihin aihetta lä-
hellä oleviin kohteisiin. Ajoharjoittelu koulun traktorilla kuuluu käytännön-
opetukseen syksyisin ja keväisin. 

9.VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

KESKEINEN SISÄLTÖ 
Metsätalousopetuksen keskeisenä tehtävänä on antaa perustiedot suomalai-
sesta metsätaloudesta ja sen merkityksestä meille suomalaisille ennen ja 
nyt. Metsätalouteen liittyviin asioihin perehdytään teoriatunneilla joita täy-
dennetään erilaisin käytännönharjoituksin, sekä retkeilemällä esim. sahalla, 
sekä muissa metsätaloutta lähellä olevissa kohteissa. 
Teoriatuntien keskeisiä aihealueita ovat metsien uudistaminen, metsänhoito 
ja puunkorjuu, metsätuhot, metsien moninaiskäyttö, suomalainen metsäteol-
lisuus ja sen tuotteet, sekä niiden merkitys kotimaassa ja viennin kautta 
myös kansainvälisesti. Puhumme myös erilaisista metsään liittyvistä amma-
teista. Teemme katsauksen myös maailman metsiin ja metsätalouteen ja ver-
taamme niitä suomalaiseen metsätalouteen. 
Käytännön tunneilla tehdään arviointiharjoituksia maastossa, koulun kasvi-
huoneella kasvatamme erilaisia puuntaimia, lisäksi opettelemme moottorisa-
han ja muiden metsätyöhön liittyvien välineiden käyttöä. Myös yhdeksännellä 
luokalla osallistutaan ajankohtaisiin töihin kasvihuoneella, sekä huolehditaan 
keräyspaperista ja suoritetaan ajoharjoittelua traktorilla. 

ARVOSANAN HYVÄ (8) ARVIOINTIKRITEERIT 
Arvioinnissa pääpaino on käytännön töiden suorittamisella. Teoriaosassa ar-
vioidaan oppilaan kykyä selostaa perusasioita maa-ja metsätaloudesta, sekä 
puutarhanhoidosta. 
Käytännön töissä arvostellaan oppilaan: 

• oma-aloitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta annettujen tehtävien 
suorittamisessa 

• huolellisuutta ja annettujen ohjeiden noudattamista 
• kiinnostusta tekemäänsä työtä kohtaan 
• tapaa toimia yksin tai ryhmässä 
• taitoa soveltaa teoriassa ja muissa aineissa opittua tietoa käytän-

töön 
• kykyä huolehtia työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä työn 

jälkeen. 
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 TIETOTEKNIIKKA 10.18.8

YLEISTAVOITTEET 

• antaa valmiudet tietotekniikan hyväksikäytöstä eri tilanteissa 
• antaa valmiudet laitteistojen ja ohjelmien käytöstä 
• opettaa hankkimaan tietoja ja taitoja tietotekniikan välinein 
• hyödyntää taitoja muiden aineiden opiskelussa 

8. VUOSILUOKKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 
• antaa yleiskuva tietotekniikan käytöstä ja mahdollisuuksista 
• antaa oppilaalle valmiudet sanalliseen ja kuvalliseen ilmaisuun 
•  tietoverkkojen käyttötaito 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• tietotekniikan peruskäsitteet ja historia 
• tietokonelaitteistot ja ohjelmistot 
• käyttöjärjestelmä 
• Internetin hyötykäyttö 
• tekstinkäsittely 
• piirto-ohjelmat 
• kuvankäsittely 

9. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

TAVOITTEET 

• antaa oppilaalle valmiudet taulukkolaskennan ja tietokantojen käy-
töstä 

• antaa oppilaalle perusteet ohjelmoinnista 
• osallistua verkkojulkaisujen tuottamiseen ja ylläpitämiseen 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• taulukkolaskenta 
• tietokannat 
• ohjelmointi 
• verkkojulkaisut 

ARVIOINTI 
Kurssiarvosana annetaan numeroarviointina kahdesti vuodessa lukukauden lopus-
sa.  
Arviointi kursseilla perustuu tuntityöskentelyyn, menestymiseen harjoitustöissä, 
projektitöissä, käytännön ja teorian kokeissa. 

PÄÄTTÖARVIOINTI 
Päättöarviointi suoritetaan kurssiarviointien perusteella.  
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 TEKSTINKÄSITTELY 10.18.9

Valinnaisen tekstinkäsittelyn tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan tietotek-
niikan tietoja ja taitoja.  Oppilas oppii selviytymään itsenäisesti tietokoneella tuote-
tuista kirjoitustehtävistä omien asioiden hoidossa, harrastuksissa, koulun tietoko-
neavusteisessa opiskelussa, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Oppilas oppii käy-
tännössä ymmärtämään sujuvan kirjoitustaidon, asiakirjatekniikan ja työvälineoh-
jelmien käyttötaidon sekä viestintätaidon merkityksen. Hän on valmis jatkuvasti 
opiskelemaan uusia ohjelmistoja ja hyödyntämään niitä työssään. 

8. JA 9. VUOSILUOKKA 
2 vuosiviikkotuntia 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
Valinnaisen tekstinkäsittelyn opetuksessa käsitellään seuraavia opetusta eheyttä-
viä teemoja viestinnän tietoteknisen opetuksen näkökulmasta. Aihekokonaisuuksiin 
liittyvät opetuksen tavoitteet ovat luvussa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet. 

Aihekokokonaisuuksiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 8–9 

Ihmisenä kasvaminen 
• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittämi-

nen 
• omien ajatusten ilmaisu kirjallisesti 

Viestintä ja mediataito 
• median ilmaisuvälineiden käyttö erilaisissa tilanteissa 
• lähdekritiikki ja tietoturva 
• verkkoetiikka 
• viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 

Ihminen ja teknologia 
• teknologia arkielämässä, tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa 
• teknologiaan ja tietotekniikkaan liittyvät eettiset ja moraaliset hy-

vinvointi- ja tasa-arvokysymykset 

Tietotekniikan opetus 
Valinnaisessa tekstinkäsittelyn opetuksessa hyödynnetään koulun atk-laitteita ja 
ohjelmistoja. 

296 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   297 
 

TAVOITTEET 
Oppilas  

• oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä näppäimiin katso-
matta 

• oppii hallitsemaan koko näppäimistön käytön, tekstinkäsittelyn ja 
standardeihin perustuvan kirjoittamisen 

• osaa käyttää koulun käytössä olevia tekstinkäsittelyohjelmia 
• kehittyy arvostamaan työn huolellista loppuun suorittamista ja oi-

keiden työtapojen käyttöä sekä tottuu työskentelemään ergonomi-
sesti oikein 

• luo helposti luettavia, esteettisiä ja ulkoasultaan julkaisukelpoisia 
tekstejä  ja asiakirjoja 

Aihealueina näppäilytaito ja tekstinkäsittelyyn perehtyminen sekä asiakirjastarn-
dardit ja ergonomia 
 
1.KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• näppäilytaito 
• laitetyöskentelyn perusergonomia 
• sokkonäppäilytaito kymmensormijärjestelmällä 

 
2. KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 
• Tekstinkäsittelyyn perehtyminen 
• tekstin perusmuotoilut 

 
3. KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• Asiakirjastandardit 
• kirjoitelmien, artikkelien, pienimuotoisten julkaisujen laatiminen 

asiakirjastandardeja noudattaen 
• tekstinkäsittelytaitojen syventäminen asiakirjatyössä 

 
4. KURSSI 

KESKEISET SISÄLLÖT 
• julkaisut 
• erilaisten julkaisujen ja tutkielmien laatiminen laajentaen tekstinkä-

sittelytaitoja 
• tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmien yh-

teiskäyttö 
• Internetlähteiden käyttö 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Tekstinkäsittelytaitoon liittyvän tiedon hankkiminen ja käyttäminen 
Oppilas 

• kykenee oppimaan päämäärähakuisuuteen 
• pystyy tuottamaan tekstiä asiakirjastandardien mukaan näppäimiin 

katsomatta 
• osaa ergonomisesti oikeat työtavat 

Tekstinkäsittelytaidon ymmärtäminen 
Oppilas 

• ymmärtää tekstinkäsittelytaidon hallinnan arvon työn huolellisessa 
suorittamisessa 

• ymmärtää tekstinkäsittelytaidon merkityksen laitteiden kokonais-
käytön kannalta 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) 
Oppilas 

• osallistuu opetukseen ja pystyy tuottamaan tekstiä jossain määrin 
käytössä olevalla tekstinkäsittelyohjelmalla 

erilliset todistukset. 

298 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   299 
 

 KONEKIRJOITUS JA TEKSTINKÄSITTELY 10.18.10

Valinnaisen konekirjoituksen ja tekstinkäsittelyn oppilas oppii selviytymään itsenäi-
sesti tietokoneella ja kirjoituskoneella tuotetuista kirjoitustehtävistä omien asioiden 
hoidossa, harrastuksissa, koulun tietokoneavusteisessa opiskelussa, jatko-
opinnoissa ja työelämässä. Oppilas oppii käytännössä ymmärtämään sujuvan kir-
joitustaidon, asiakirjatekniikan ja työvälineohjelmien käyttötaidon sekä viestintätai-
don merkityksen. Hän on valmis jatkuvasti opiskelemaan uusia ohjelmistoja ja hyö-
dyntämään niitä työssään. 

Oppimisympäristö 
Oppiminen edellyttää, että jokaisella oppilaalla on omat laitteet sekä atk- että ko-
nekirjoitusluokassa 

TAVOITTEET 
Konekirjoitus ja tekstinkäsittely -valinnaisaineen tavoitteena on, että oppilas oppii 
kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä näppäimiin katsomatta, hallitsemaan koko 
näppäimistön käytön, tekstinkäsittelyn ja standardeihin perustuvan kirjoittamisen. 

• oppilas osaa käyttää elektronista kirjoituskonetta ja tekstinkäsitte-
lyohjelmaa Windows-ympäristössä. 

• oppilas kehittyy arvostamaan työn huolellista loppuun suorittamis-
ta ja oikeiden työtapojen käyttöä sekä tottuu työskentelemään er-
gonomisesti oikein. 

•  hän luo helposti luettavia, esteettisiä ja ulkoasultaan julkaisukel-
poisia tekstejä ja asiakirjoja. 

8. VUOSILUOKKA 
 

1. JA  2. KURSSI 

NÄPPÄIMISTÖN HALLINTA JA TEKSTINKÄSITTELYN PERUSTEET 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• kymmensormijärjestelmä näppäimiin katsomatta elektronisella kir-
joituskoneella ja tietokoneella 

•  tekstinkäsittelyyn perehtyminen 

9. VUOSILUOKKA 
3. JA 4. KURSSI 

TEKSTINKÄSITTELY JA ASIAKIRJATEKNIIKKA 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• toimiston asiakirjastandardien soveltaminen kirjoitelmien, artikkeli-
en,pienimuotoisten  julkaisujen, raporttien ja tutkielmien laadin-
nassa 

• Windows-käyttöympäristö 
•  kirjoitustyön ergonomia 
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ARVIOINTI 
Valinnainen konekirjoitus ja tekstinkäsittely arvostellaan numeroin. Arviointi perus-
tuu tuntityöskentelyyn ja näyttökokeisiin. Kukin suoritettu kurssi voidaan arvostella 
erikseen. Kaikkien oppilaan opiskelemien kurssien suoritukset vaikuttavat luku-
vuositodistuksen ja päättötodistuksen arvosanan muodostumiseen 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 9. VUOSILUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas  

• on päämäärähakuinen  
• opiskelee tavoitteena tietokoneen ja elektronisen kirjoituskoneen 

näppäimistön hallinta  
• ymmärtää taidon merkityksen laitteiden kokonaiskäytön kannalta 
• on aktiivinen 
• omaksuu oikeat työtavat 
• keskittyy työskentelyyn työn huolellinen suorittaminen 
• on tarkka ja nopea 
• osallistuu näyttökokeeseen 

TODISTUKSET 
Oppilas saa konekirjoitus- ja tekstinkäsittelytaidoistaan 
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 ILMAISUTAITO 10.18.11

 
Ilmaisutaito käsitetään usein pelkkänä puheilmaisuna, mutta tosiasiassa il-
maisutaito pyrkii ihmisen kokonaisilmaisun kehittämiseen. Tähän kuuluvat 
sanojen lisäksi mm. eleet, ilmeet, äänet siis ns. kehon kieli.  

 
Kaiken lähtökohtana on ilmaisuhalun synnyttäminen ja sen säilyttäminen, jol-
loin myös itsetunto vahvistuu. Erilaisin harjoituksin pyritään siihen, että jo-
kainen meistä tiedostaisi oman sanattoman viestintänsä ja olisi sinut kehon-
sa kanssa. 
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10.19 OPPILAANOHJAUS 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että op-
pilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä 
kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen 
tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, kou-
lutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoi-
tuksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä eh-
käistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja suku-
puolten välistä tasa-arvoa. 
Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanoh-
jaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä 
opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset ra-
jat.  
Katso myös 1.8.2012 päivitetty luku Ohjauksen järjestäminen 5.2.2 

TAVOITTEET 
Oppilas  

• oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen 
• oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
• oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimis-

vaikeuksiaan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa 
• oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit 
• oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitai-

tojaan 
• saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa 

perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa 
• oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuut-

ta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen 
myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia 

• oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja ar-
vioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuh-
teissa 

• saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös su-
kupuolirajat ylittävissä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa 

• oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyy-
destä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen. 

VUOSILUOKAT 1-2 
Opiskelun taitojen kehittäminen painottuu näillä luokka-asteilla.  
Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehitty-
mistä ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan estää oppimisvaikeuksi-
en syntymistä. Sujuvan opiskelun turvaamiseksi ohjauksen on tuettava oppilasta 
opiskelutaitojen kehittämisessä. Oppilasta ohjataan suhtautumaan vastuullisesti 
koulutyöhön ja tehtäviin, käyttämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa 
erilaisista tietolähteistä.  
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1–2 aikana eri oppiaineiden opetuksen 
ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilas saa henkilökohtaista ohjausta opis-
kelunsa ja valintojensa tueksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Oppilaita 
ohjataan myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioonottamiseen. 
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1-2 aikana eri oppiaineiden opetuksen 
ja koulun muun toiminnan yhteydessä. 
Ohjausta annetaan myös arviointikeskustelujen aikana. Oppilaan saa ohjausta 
mm. musiikkiluokkavalintojen teossa. 
Koulujen koosta ja sijainnista johtuen koulujen omat erityispiirteet määrittävät oppi-
laanohjauksen järjestämistä. 
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KASVATUKSELLINEN JA OPETUKSELLINEN OHJAUS 
Opetuksellinen oppilaanohjaus tarkoittaa oppimisen käytännön tukemista, opiske-
lutaitojen opettamista, opiskelun suunnittelun ja ratkaisujen tekemisen harjoittelua 
yhdessä opettajan kanssa. Käytännössä kasvatuksellinen ja opetuksellinen ohjaus 
liittyvät toisiinsa 
Tavoitteena on, että oppilas vähitellen harjaantuu niin, että hän  

1. lk.  
• keskittyy ohjeen kuuntelemiseen 
• viittaa ja odottaa vastausvuoroa 
• kuuntelee luokkatoveria 
• huolehtii kouluvälineistään 
• aloittaa reippaasti tehtävien tekemisen 
• jatkaa työskentelyään ja tehdä tehtävät loppuun saakka 
• tekee siistiä työtä 
• on omatoiminen läksyjen merkitsemisessä, ruokailussa, pukemi-

sessa 
• ilmaisee havaintojansa kertoen ja piirtäen 

2. lk.  
• toimii luokassa rauhallisesti ja toimeliaasti 
• noudattaa ohjeita 
• kuuntelee luokkatoveria 
• viittaa ja odottaa vastausvuoroa 
• aloittaa reippaasti tehtävien tekemisen 
• jatkaa työskentelyään ja tekee tehtävät loppuun saakka 
• tekee siistiä työtä 
• huolehtii omista kouluvälineistään 
• palauttaa tarvitsemiaan yhteisiä välineitä oikeille paikoille 
• on omatoiminen läksyjen merkitsemisessä, ruokailussa, pukemi-

sessa 

VUOSILUOKAT 3-6 
Vuosiluokkien 3–6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta it-
senäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Oppilas-
ta ohjataan myös hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivel-
vaiheissa. Vuosiluokkien 3–6 aikana aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työ-
elämään. 
Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan val-
miuksia ja käyttämään monipuolisia työtapoja. Oppilasta ohjataan myös yhteistoi-
minnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen.  
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3–6 aikana pääasiassa eri oppiainei-
den opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjaukseen voidaan myös 
varata oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaat saavat 
henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa 
arkielämän kysymyksissä. 
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KASVATUKSELLINEN JA OPETUKSELLINEN OHJAUS 
Opetuksellinen oppilaanohjaus tarkoittaa oppimisen käytännön tukemista, opiske-
lutaitojen opettamista, opiskelun suunnittelun ja ratkaisujen tekemisen harjoittelua 
yhdessä opettajan kanssa. Käytännössä kasvatuksellinen ja opetuksellinen ohjaus 
liittyvät toisiinsa. 
Tavoitteena on, että oppilas vähitellen harjaantuu niin, että hän 

3.lk  
• kuljettaa työvälineensä, oppikirjansa ja vihkonsa säännöllisesti 

kouluun ja kotiin 
• asennoituu asiallisesti ja tarkkaavaisesti ohjeita annettaessa ja 

työskentelyn aikana 
• esiintyy reippaasti ja selkeästi 
• työskentelee muita häiritsemättä yksin ja ryhmässä 
• suoriutuu tehtävistään annetussa ajassa 
• merkitsee ja tekee kotitehtävänsä 
• tekee siistiä ja luettavaa jälkeä 
• palauttaa käyttämänsä välineet paikoilleen 
• tekee muistiinpanoja tukisanoja keräämällä 
• etsii tietoa eri oppikirjoista ja helppolukuisista kirjoista 
• täyttää valmiiksi piirrettyä käsitekarttaa opiskelluilla käsitteillä 
• otsikoi ja ryhmittelee oppimiaan asioita 

4.lk  

• kokoaa muistiinpanoistaan lyhyitä esityksiä 
• täydentää itse valmiiksi piirrettyä käsite- tai ajatuskarttaa opiskel-

tavalla asialla 
• muuntaa kuvia, taulukoita, diagrammeja ja käsite- ja ajatuskarttoja 

sanallisiin muotoihin ja päinvastoin 
• paneutuu opiskelutehtävän tekemiseen maastossa ja koulun ulko-

puolella 
• työskentelee muita häiritsemättä ja keskittyen sekä yksin että ryh-

mässä 
• toimii ryhmässä aktiivisesti 
• suoriutuu tehtävistään sovitussa ajassa 
• huolehtii luokan ja koulun yhteisistä välineistä 
• huolehtii omista koulutarvikkeistaan ja kotitehtävistään 
• asennoituu asiallisesti ja tarkkaavaisesti ohjeiden antamiseen ja 

noudattaa niitä työskennellessään 
• pystyy työskentelemään koulun eri tiloissa  
• jatkaa työskentelyä ilman välitöntä ja jatkuvaa valvontaa 

5.lk  
• huolehtii omista työskentelyvälineistään ja kotitehtävistään 
• ymmärtää lukemansa tehtäväohjeet ja noudattaa niitä 
• suoriutuu oppitunnin aikana annetusta työstä tai valmistaa sen 

loppuun saakka kotitehtävänä 
• toimii ryhmässä vastuuta kantaen 
• työskentelee muita häiritsemättä sekä yksin että ryhmässä 
• pitää huolta luokan viihtyisyydestä  
• on tehtäväorientoitunut 
• kantaa vastuuta yhteisistä välineistä ja tiloista 
• jatkaa aloittamaansa työtä ilman jatkuvaa ja välitöntä valvontaa 
• työskentelee eri tiloissa koulussa ja koulun ulkopuolella  
• otsikoi ja väliotsikoi itse 
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• tekee käsite- ja ajatuskarttoja vihjeiden avulla 
• kokoaa esityksen erilaisista lähdemateriaaleista tukisanoihin tukeu-

tuen 
• käsittelee asiakokonaisuutta 
• yhdistää havainnot opiskeltaviin käsitteisiin 
• käyttää cd-rom – ohjelmia 
• tekee esityksen tekstinkäsittelyä apuna käyttäen 

6.lk  
• huolehtii omista työskentelyvälineistään, läksyistään ja kotitehtä-

vistään  
• tekee selkeää, siistiä työtä 
• on tehtäväorientoitunut 
• asettaa itselleen tavoitteita 
• arvioi omaa opiskeluaan 
• työskentelee muita häiritsemättä ja vastuuta kantaen sekä yksin et-

tä ryhmässä 
• arvioi oman toimintansa vaikutusta ryhmän ja luokan työskentelyyn 
• jatkaa aloittamaansa työtä ilman jatkuvaa ja välitöntä valvontaa 
• kantaa vastuuta yhteisistä välineistä ja tiloista  
• pitää huolta oman työympäristönsä sekä luokan että koulupihan 

viihtyisyydestä 
• työskentelee eri tiloissa koulussa ja koulun ulkopuolella ilman väli-

töntä valvontaa 
• kokoaa ja esittää sekä suullisen että kirjallisen selostuksen  
• tekee haastattelun ja purkaa saamansa tiedot joko kirjalliseen tai 

suulliseen muotoon 
• jäsentää aihepiirin kokonaisesitykseksi käsite- tai ajatuskartan 

avulla 
• kerää tietoa taulukkoon ja esittää taulukon tiedon graafisesti  
• etsii ohjeen mukaan Internetistä tietoa 
• tekee kuvallisen esityksen tekstinkäsittelyä apuna käyttäen 

Koulujen koosta ja sijainnista johtuen koulujen omat erityispiirteet määrittävät oppi-
laanohjauksen järjestämistä  

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN 
Vuosiluokkien 3-6 aikana aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään lähi-
piiristä käsin. Tutustutaan oman perheen ja oppilaiden vanhempien ammatteihin 
mahdollisuuksien mukaan. 
Oppilaat 6. luokalla osallistuvat lukuvuoden aikana kukin yhden viikon pituisen ajan 
erilaisiin koulun auttamistehtäviin.  Kaupungin palveluihin tutustutaan kehitystason 
mukaisella tavalla esim. pankki, kirjasto ja poliisivierailujen avulla. Jokaiselle luok-
ka-asteelle hankitaan oma kummityönantaja. 

VUOSILUOKAT 7-9 
Perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien oppilaanohjaus tulee järjestää siten, että se 
tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu 

• luokkamuotoisesta ohjauksesta 
• yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauk-

sesta  
• sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauk-

sesta   
• työelämään tutustumisesta. 

Oppilaalle järjestetään henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus 
keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilantee-
seensa liittyvistä kysymyksistä. Oppilaalle järjestetään myös pienryhmäohjausta, 
jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään 
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osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa ole-
via ohjauksellisia kysymyksiä.  
Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta ohjataan ja tuetaan jatko-
opiskeluvalinnoissa sekä ohjataan käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita 
yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita.  

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN 
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas 
hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittä-
jyydestä. Tämän yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän edustajien 
vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaa-
lien käyttö ja työelämään tutustuminen (TET). 
Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalinto-
jensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilas saa omakohtaisia ko-
kemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tu-
tustumisen yhteydessä oppilaalle järjestetään mahdollisuus arvioida hankkimiaan 
tietoja ja kokemuksia. 

LUOKKAMUOTOINEN OHJAUS 
Oppilas 

TAVOITTEET 
Oppilas 

• oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja 
• muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opiske-

lumahdollisuuksista 
• oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankinta-

kanavia sekä arvioimaan omia opiskelutaitojaan 
• oppii kehittämään itselleen sopivia opiskelustrategioita  
• tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään 

tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista 
• hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista 
• opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla. 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

• itsetuntemus ja ammatillinen kehitys 
• kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen 

ja oppilaan arviointi 
• opiskelun taidot 
• tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot 
• työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat  
• Suomen koulutusjärjestelmä 
• jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen 

jatko-opintoihin 
• opiskelu ja työskentely ulkomailla   
• ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut 
• työpaikanhankintaan liittyvät taidot 
• tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä 

OPPILAANOHJAUKSEN LUOKKATUNNIT 
Tuntimäärien osalta oppilaanohjaus on jaettu seuraavasti 

•  7. luokalla ½ vuosiviikkotuntia 
•  8. luokalla ½ vuosiviikkotuntia 
•  9. luokalla 1 vuosiviikkotunti  
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Oppiaineen luonteen huomioiden 7. luokkien tunnit pyritään sijoittamaan jaksoihin 
1 ja 3 ja 8. luokkien tunnit jaksoille 4 ja 5 sekä 9. tunnit hajautetusti koko lukuvuo-
delle. 

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET) 
Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisen jaksoja koulutus- ja ammatinvalin-
tojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilas voi näin hankkia oma-
kohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. 

7.LUOKKA 
7-luokkalaiset osallistuvat eri käytännön aineopetuksen sisällä koulun erilaisiin pal-
velu- ja auttamistehtäviin. 

8. LUOKKA 
8-luokkalaiset tutustuvat neljännen jakson lopussa kahtena koulupäivänä valitse-
miensa ammatillisten oppilaitosten koulutustarjontaan ja sieltä valmistuviin ammat-
teihin. 

9. LUOKKA 
9-luokalla on kaksi viiden päivän jaksoa, joista toinen on sijoitettuna syyslukukau-
teen ja toinen kevätlukukauteen. 
Pääsääntöisesti oppilas itse hankkii tutustumispaikkansa. Tutustumispaikat ovat 
ensisijaisesti oman kunnan alueella, mutta myös muualta paikkakunnalla voi har-
joittelun suorittaa, jos huoltajat ottavat vastuun ja antavat koululle sitoumuksen. 
Oppilaanohjaaja on vastuussa TET:n käytännön järjestelyistä. Koulun muut opetta-
jat suorittavat valvontaa työpaikoilla oman työjärjestyksen antamien mahdollisuuk-
sien mukaan.  

TYÖ- JA ELINKEINOELÄMÄN SEKÄ KOULUJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 
Työelämän edustajat tekevät vierailuja eri oppiaineiden luokkatunneille. 8. ja 9.-
luokille järjestetään opintokäyntejä työpaikoille sekä oppilaanohjauksen että valin-
naisten aineiden tunneilla. 
Oppilaanohjaajan on oltava selvillä muutoksista työelämässä sekä toisen asteen 
koulutuksessa. Erilaisten tutustumis- ja tiedotustilaisuuksien vuoksi oppilaanohjaa-
jalle on järjestettävä mahdollisuus niihin osallistumiseen. 
Toisen asteen oppilaitosten esittelyjä järjestetään 9. luokkien oppilaanohjauksen 
tunneilla. 
Kesällä yhteishakutulosten selvittyä oppilaanohjaaja on tavoitettavissa antamaan 
neuvontaa ja ohjausta oppilaille ja huoltajille. 

ARVIOINTI 
Oppilaanohjauksessa käytetään runsaasti erilaisia itsearviointilomakkeita, joilla op-
pilaan henkilökohtaista kehittymistä ja urasuuntautumista seurataan. 
Työnantaja arvioi oppilaan työskentelyä ja antaa siitä kirjallisen palautteen oppilaal-
le itselleen ja koululle heti tutustumisjakson jälkeen. 
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11 OPPILAAN ARVIOINTI 

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

11.1  ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA 

 OPPILAAN ARVIOINTI 11.1.1

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä ku-
vata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. 
Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimi-
sestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kas-
vua.  

 ARVIOINNIN PERIAATTEET 11.1.2

Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoli-
seen näyttöön. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen op-
pimisen eri osa-alueilla. Arvioinnissa otetaan huomioon sen merkitys oppimispro-
sessissa. 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 oppimis-
taan. 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. Numero-
arvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle 
kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tu-
kee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perus-
ta kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä 
osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkoh-
taan.  
 Opetussuunnitelmassa tulee määritellä yleiset ja oppiainekohtaiset arvioinnin peri-
aatteet. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin 
perusteista ja pyydettäessä on selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa 
sovellettu.  

 OPINNOISSA ETENEMINEN VUOSILUOKITTAIN 11.1.3

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki ope-
tussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden 
tai aineryhmien opinnot. 
Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä 
suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan 
opinnoista hyväksytysti. 
 Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai use-
ammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hy-
lätty. Oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saa-
vuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa opetus-
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suunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai luku-
vuoden koulutyön päätyttyä.  
Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jät-
tämisestä 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 tarkoituksenmukaise-
na. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen pää-
töksen tekemistä. 
Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat. 

 OPINNOISSA ETENEMINEN OMAN OPINTO-OHJELMAN MUKAAN 11.1.4

Mikäli opetussuunnitelmassa on perusopetusasetuksen 11. § 3. momentin mukai-
sesti päätetty, että oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman 
opinto-ohjelmansa mukaan, opetussuunnitelmassa on määriteltävä ne tiedot ja tai-
dot, 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 perus-
opetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuus-
ikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta. 

 ARVIOITAVAT OPPIAINEET  11.1.5

 Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -
aineryhmää lukuun ottamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1−4 arvioidaan yhtenä koko-
naisuutena ympäristö- ja luonnontieto. 

 OPPILAAN ARVIOINNIN MUODOT 11.1.6

Oppilaan edistymisestä, työskentelystä, käyttäytymisestä annetaan monipuolista 
palautetta sekä oppilaalle itselleen että hänen huoltajilleen.  
Arviointi perustuu jatkuvaan oppilaan työskentelyn seurantaan, jota täydennetään 
kirjallisilla ja suullisilla kokeilla, testeillä ja erilaisilla oppilastöillä. Nämä voidaan ar-
vostella joko sanallisesti tai numeroin ja ne toimitetaan nähtäväksi koteihin. Oppilas 
saa edistymisestään kertovan jakso- ja lukuvuositodistuksen. 
Arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten 
lisäksi riittävästi ja monipuolisesti. Tietoa annetaan oppilaan edistymisestä, vah-
vuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Arviointipalautetta 
voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja arviointikeskusteluissa tai muilla 
tavoin. 

 OPPILAAN ARVIOINNIN YLEISET KRITEERIT 11.1.7

Oppilaan suoritukset arvioidaan suhteessa hänen kehitystasoonsa ja opetussuun-
nitelmasta johdettuihin tavoitteisiin kussakin oppiaineessa.   
Oppilaan edistymistä eri oppiaineissa luokilla 1-6 kuvataan hyvän osaamisen ja 
välttävän osaamisen kriteerein. Oppilaan osaamista verrataan tähän tasoon.  Oppi-
laan hyvän osaamisen taso voi määräytyä myös siten, että jollakin oppiaineen hal-
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linnan osa-alueella osoitettu kiitettävä osaaminen kompensoi toisella alueella osoi-
tettua heikompaa osaamista. Samoin tarkastellaan muita annettavia arvosanoja. 
Kurssikokeiden tasossa pyritään mahdollisimman suureen yhteneväisyyteen eri 
opetusryhmien kesken. Oppilaalle ja hänen vanhemmilleen selvitetään etukäteen 
häntä koskevat koulun arvosteluperusteet sekä yleisesti että oppiaineittain. Aiheet-
tomat poissaolot alentavat numeroa. 
Oppilasarvostelu on yksilöllistä ja oppilaan kehitysvaiheen ja edellytykset huomi-
oonottavaa. Oppilasarvostelun tulee olla mahdollisimman luotettavaa ja tasapuolis-
ta.  
Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvoste-
luna tai näiden yhdistelmänä. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanalli-
sella arvioinnilla voidaan kuvata myös oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia.  
Yhteisten aineiden arvioinnissa todistuksissa käytetään numeroarvostelua viiden-
neltä luokalta alkaen. Sanallista arviointia käytettäessä lukuvuositodistuksesta käy 
myös ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti.  
Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -
aineryhmää lukuun ottamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1−4 arvioidaan yhtenä koko-
naisuutena ympäristö- ja luonnontieto. Vuosiluokilla 5−6 biologia ja maantieto arvi-
oidaan yhtenä kokonaisuutena, samoin fysiikka ja kemia. Vuosiluokilla 7−9 arvioi-
daan biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erikseen.  
Yleisten arviointikriteerien tavoitteena on auttaa opettajia ja kouluja yhtenäistä-
mään oppilaan arviointia perusopetuksen sisällä. 
ERINOMAISET TIEDOT 
(10) 
Oppilas on saavuttanut oppiaineen tavoitteet erinomaisesti ja hän pystyy hyödyn-
tämään ja soveltamaan oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän kykenee kriitti-
seen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Hän suoriutuu erinomaisesti tehtävistään ja 
hallitsee myös oppisisältöjen ulkopuolisia asioita. 
KIITETTÄVÄT TIEDOT 
(9) 
Oppilas on saavuttanut hyvän osaamisen kriteerit kiitettävästi ja pystyy yleensä 
hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän osoittaa 
oppiaineen harrastuneisuutta. 
HYVÄT TIEDOT 
(8) 
Oppilas on saavuttanut hyvän osaamisen kriteerit ja hän pystyy usein hyödyntä-
mään oppimaansa töissään ja tehtävissään 
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TYYDYTTÄVÄT TIEDOT 
(7) 
Oppilas on saavuttanut hyvän osaamisen kuvaukseen sisältyvät tavoitteet tyydyt-
tävästi ja pystyy ajoittain hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän 
selviytyy perustehtävistä. 
KOHTALAISET TIEDOT 
(6) 
Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka hän saavuttaa vain 
jossain määrin hyvän osaamisen kriteerien edellyttämän osaamisen tason 
VÄLTTÄVÄT TIEDOT 
(5) 
Oppilaan on vaikea selviytyä perustehtävistä. Hän osoittaa kuitenkin välttävän 
osaamisen kriteerien kuvaamaa osaamisen tasoa. 
HYLÄTTY 
(4)  
Oppilas ei tuesta huolimatta edisty opinnoissaan riittävästi. 

 TYÖSKENTELYN ARVIOINTI 11.1.8

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn ar-
vioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskente-
lyn 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. 
Oppilaan työskentelytaidot arvioidaan osana oppiaineen arviointia. Työskentelytai-
tojen vaikutus numeron muodostumiseen voi olla joko 1-2 numeroa arvosanaa ko-
rottava tai alentava. 
ERINOMAISET TAIDOT 
Oppilas työskentelee oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti Hän osaa suunnitella, 
säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Hän toimii vastuullisesti ja yhteistyös-
sä toisten kanssa. 
KIITETTÄVÄT TAIDOT 
Hän työskentelee oma- aloitteisesti ja itsenäisesti. Hän pystyy suunnittelemaan ja 
arvioimaan omaa työtään ja ajoittamaan sitä oikein.. Hän toimii yhteistyössä toisten 
kanssa ja huolehtii tehtävistään ja välineistään. 
HYVÄT TAIDOT 
Hän työskentelee yleensä itsenäisesti ja yhteistyökykyisesti.  Hän huolehtii tehtä-
vistään, läksyistään ja välineistään. Hän pystyy yleensä sitoutumaan tehtäville va-
rattuun aikaan ja säätelemään ja arvioimaan työtään sen mukaan. 
TYYDYTTÄVÄT TAIDOT 
Oppilaan työskentely on ajoittain passiivista ja vaihtelevaa. Häneltä jää toisinaan 
tehtäviä ja läksyjä tekemättä ja hänen sitoutumisensa työskentelyyn vaihtelee. 
KOHTALAISET TAIDOT 
Oppilaan työskentely on passiivista. Häneltä jää usein läksyjä tai tehtäviä tekemät-
tä. Häneltä puuttuu välineitä ja hänen on vaikea arvioida ja suunnitella omaa työ-
tään. Hänen yhteistyöhalukkuudessaan on puutteita. 
VÄLTTÄVÄT TAIDOT 
Oppilaan työskentely on erittäin passiivista. Hän ei huolehdi läksyistään, tehtävis-
tään tai välineistään. Hän suhtautuu kielteisesti työn suunnitteluun eikä halua arvi-
oida sitä. 
HYLÄTTY 
Oppilas on passiivinen ja suhtautuu välinpitämättömästi ja kielteisesti koulutyöhön 
eikä kykene vähäiseenkään yhteistyöhön. 
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 OPPILAAN ITSEARVIOINTI 11.1.9

Oppilaan itsearvioinnin tehtävänä on kehittää oppilaan itsetuntemusta, oppimisen 
ja työskentelyn taitoja ja auttaa häntä asettamaan tavoitteita omalle oppimiselleen. 
Monipuolinen itsearviointi on osa jokapäiväistä opiskelua. Itsearvioinnin muotoja 
valitaan niin, että arviointi innostaa ja vahvistaa oppilaan itsetunnon tervettä kas-
vua ja yrittämisen halua. 
Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta ohjataan tarkastelemaan oppimispro-
sessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Oppilaalle annetaan 
säännöllisesti palautetta hänen työskentelystään. Oppilasta ohjataan ja kannuste-
taan arvioimaan monipuolisesti osaamistaan ja oppimistaan. 
Alkuopetuksessa itsearvioinnissa kiinnitetään huomiota konkreettisten asioiden 
saavuttamiseen. Itsearvioinnilla tutkitaan suhtautumista koulun arkeen ja selviyty-
mistä siinä sekä oppitunneilla vastaan tuleviin tilanteisiin. 
Luokilla 3 - 4 pääpaino on edelleen hyvien käytänteiden oppimisen tarkastelussa. 
Oppiaineisiin ja tehtäviin asennoituminen nousee myös tarkastelun kohteeksi. Tar-
kastelun tuloksena opetellaan asettamaan tavoitteita. 
Luokilla 5-6 itsearviointi kohdistuu saavutettuihin oppimistuloksiin, oppimisen taitoi-
hin ja asennoitumiseen. Oppilas oppii tarkastelemaan sekä opetussuunnitelmallis-
ten että omien tavoitteidensa saavuttamista. 
Luokilla 7-9? 
Itsearvioinnin muotoja ovat mm. arviointikeskustelut ryhmissä tai opettajan kanssa, 
itsearviointitehtävien suorittaminen, oppilastöiden arviointi, oppimistilanteiden arvi-
ointi ryhmässä ja yksin.  

 
Päivitetty 1.8.2012 (luku 11.1.7) 

 

 TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN ARVIOINTI 11.1.10

Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös 
oppilaita, joiden vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuenpäätöstä.  
Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisim-
man hyvin osoittamaan osaamisensa. Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja 
kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. 
Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. 

 
Parkanossa oppilaan oppimista, kehitystä ja kasvua seurataan jatkuvan seurannan 
periaatteella. Opettajan arvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön. Arvioin-
tipalautteen tulee olla jatkuvaa ja oppilaan oppimisprosessia tukevaa. Oppilaan 
mahdollisuutta osoittaa osaamisensa tuetaan erilaisin käytännön järjestelyin (tarvit-
taessa esim. ydinasioiden tehtävien merkintä, apuvälineet, suullinen koe tai avus-
tajan apu). Jos tehostetun tai erityisen tuen aikana tukimuotona käytetään opiske-
lun suuntaamista erityisten painoalueiden opiskeluun, voi oppilas antaa erilaisia 
näyttöjä tai hänellä voi olla kokeita, jotka keskittyvät näihin painoalueisiin.  
 
Arvioinnin pohjaksi opettaja tekee oppilaasta havaintoja ja tarvittaessa kirjaa niitä 
ylös. Opettajan apuna oppilaan arvioinnissa ovat erilaiset testit sekä muut näytöt.  
Esi- ja alkuopetuksessa arvioinnin tukena kaikilla oppilailla on Pesäpuu-lomake. 
Pesäpuu-lomake antaa arvokasta tietoa oppilaasta myös siirryttäessä toiselta vuo-
siluokalta kolmannelle. 

 
Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtai-
sessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Jos oppilas 
opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioi-
daan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä 
osaamisesta. 
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Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppi-
määrän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaansuori-
tuksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 
määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.Silloin oppi-
laan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissamääriteltyi-
hin hyvän osaamisen kuvauksiin. 
 Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyt-
tää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. 
 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu perusope-
tuksen yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppi-
laan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty.  
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu oppilaan 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettui-
hin yksilöllisiin tavoitteisiin. Oppilaan arviointi kohdistuu edistymiseen toiminta-
alueittain. Arvioitavia toiminta-alueita ovat motoriikka, kieli ja kommunikaatio, sosi-
aaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Arvioinnin tulee 
perustua oppilaan kasvamis- ja oppimisprosessiin, sen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. 
Oppimista arvioitaessa tulee ottaa huomioon oppilaanvamman tai sairauden aihe-
uttamat esteet oppimiselle. 
 

 

 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI 11.1.11

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmi-
set ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki 
oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppi-
laan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon 
koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet 

Käyttäytymisen eri osa-alueilla oppilasta ohjataan seuraaviin tavoitteisiin: 

Suhde muihin ihmisiin 

 
• Oppilas toimii mahdollisuuksiensa mukaan ehkäistäkseen kiusaa-

mista. 
• Oppilas antaa työrauhan ja parhaat mahdolliset oppimisen edelly-

tykset muille ja itselleen koko kouluyhteisössä. 
• Oppilas kunnioittaa muita ihmisiä ja hyväksyy yksilöllisyydestä joh-

tuvat erilaisuudet. 
• Oppilas pyrkii kaikissa koulutilanteissa kohteliaaseen puheeseen ja 

käytökseen. 
• Oppilas arvostaa muiden oppilaiden, koulun henkilökunnan ja opet-

tajien työtä. 

Suhde ympäristöön 

• Oppilas pitää opiskeluympäristön siistinä ja viihtyisänä. 
• Oppilas käyttää opetustiloja ja -välineitä asianmukaisesti. 
• Oppilas arvostaa omaa ja toisen omaisuutta. 
•  

Sääntöjen noudattaminen 

• Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja yhteisiä sopimuksia. 
• Oppilaalla on opiskelussa tarvittavat työvälineet mukana. Hän pitää 

ne siisteinä ja ehjinä 
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Käyttäytymisen arvosanakriteerit 

10 Erinomainen 
Oppilas edistää työrauhaa, vaikuttaa myönteisesti kouluyhteisön hyvinvoin-
tiin, on sosiaalinen, hyväksyy erilaisuuden, ilmaisee mielipiteensä rakenta-
vasti, käyttäytyy kohteliaasti, oppii mielellään uutta ja ottaa vastuuta sekä 
omasta että koko ryhmänsä työstä. 

9 Kiitettävä 
Oppilas tekee tehtävänsä huolellisesti, noudattaa annettuja ohjeita ja koulun 
järjestyssääntöjä, arvostaa työtä ja ympäristöä, on myönteinen, oppilaan käy-
tös ja kielenkäyttö on moitteetonta eikä oppilasta ole rangaistu. 

8 Hyvä 
Oppilas tekee yleensä työnsä, käyttäytyy asiallisesti, noudattaa yleensä kou-
luyhteisön sääntöjä, on yhteistyökykyinen, on huomautuksin ojennettavissa 
ja oppilaalla on vain satunnaisia rikkeitä. 

7 Tyydyttävä 
Oppilas on välinpitämätön koulutyötä kohtaan, oppilaalla on ajoittaista tehtä-
vien laiminlyöntiä, toistuvia rikkeitä, epäasiallista kielenkäyttöä ja tottelemat-
tomuutta. 

6 Kohtalainen 
Oppilas laiminlyö tehtäviään, häiritsee oppitunteja ja suhtautuu kielteisesti 
kouluyhteisöön, hänellä on runsaasti rikkomuksia ja aiheettomia poissaoloja. 
Oppilasta on rangaistu. 

5 Välttävä 
Oppilas käy koulua epäsäännöllisesti, laiminlyö tehtävänsä, rikkoo tietoisesti 
sääntöjä, on sopeutumaton ja häiritsee jatkuvasti. Rangaistukset ovat tehot-
tomia. 

4 Heikko 
Oppilas ei sopeudu kouluyhteisöön eikä ole koulun kurinpitokeinoin ojennet-
tavissa. 

 OPPILAAN ARVIOINTIIN LIITTYVIÄ KÄYTÄNNÖN OHJEITA 11.1.12

Jatkuva ja monipuolinen palaute 
Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama 
jatkuva palaute. 
Arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen riittävästi ja monipuo-
lisesti.  
Tietoa annetaan oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alu-
eista, joita on kehitettävä. 

Jaksokokeet 
Oppilaan tulevasta jaksokokeesta ilmoitetaan huoltajille riittävän ajoissa etukäteen. 
Huoltajia kannustetaan avustamaan oppilasta jakson asioiden kertaamisessa. 
Koe voidaan arvioida sanallisesti tai numeerisesti. 
Oppilaiden tekemät kokeet ja testit lähetetään kotiin huoltajien nähtäväksi. 
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Huoltajat allekirjoittavat kokeet ja testit nähdyiksi ja 
koepaperi palautetaan kouluun. 

Uusinnat 
Perusopetuksen luokilla 1-6 oppilaalle annetaan mahdollisuus uusia jaksokoe, kun 
hänen saamansa arvosana on välttävä tai heikko tai poikkeuksellisen alhainen hä-
nen yleensä saavuttamaansa tasoon verrattuna.  

Todistukseen annettava arviointi 
Oppilaan todistukseen saama arviointi perustuu kunkin oppiaineen oppiainekohtai-
siin arvioinnin kriteereihin. 
Todistusarviointia annettaessa huomioidaan oppiaineen hyvän osaamisen ja vält-
tävän osaamisen kriteerit, oppimisprosessi, työskentelytaidot ja oppilaan osoittama 
asennoituminen ja yhteistyökykyisyys. 
Jollain osa-alueella osoitettu hyvä tai kiitettävä aineenhallinta voi kompensoida toi-
sella osa-alueella osoitettua puutteellista aineenhallintaa. Näin hyvän osaamisen 
kriteerit eivät ole ainoa tapa saavuttaa hyvän osaamisen tasoa todistusarvosa-
naan. Vastaavasti menetellään kun oppilaan osaamisen tasoa tarkastellaan välttä-
vän osaamisen kriteereihin suhteuttaen. 

 TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN ARVIOINTI 11.1.13

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 mahdollisim-
man hyvin osoittamaan osaamisensa. Arviointipalaute auttaa oppilasta tunnista-
maan omat kehittymistarpeensa. 
Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtai-
sessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 
Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suori-
tuksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan 
hyvästä osaamisesta. 
Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppi-
määrän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suo-
rituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 
määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppi-
laan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyi-
hin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskel-
luissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu perusope-
tuksen yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppi-
laan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty. 
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu oppilaan 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettui-
hin yksilöllisiin tavoitteisiin. Oppilaan arviointi kohdistuu edistymiseen toiminta-
alueittain. Arvioitavia toiminta-alueita ovat motoriikka, kieli ja kommunikaatio, sosi-
aaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Arvioinnin tulee 
perustua oppilaan kasvamis- ja oppimisprosessiin, sen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. 
taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.  

 MAAHAANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI 11.1.14

Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppi-
laan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaan arvioin-
nissa tulee käyttää monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arvi-
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ointimenetelmiä, jotta hän kykenee osoittamaan osaamisensa mahdollisista suo-
men tai ruotsin kielen taitojen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arvi-
ointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. 

  

11.2 PÄÄTTÖARVIOINTI 

 

 ARVIOINNIN TEHTÄVÄ 11.2.1

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päätty-
essä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa  

 ARVIOINNIN PERIAATTEET 11.2.2

Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita 
tasavertaisesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua 
oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättö-
arviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhtei-
siin 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 perusopetuk-
sen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan. 
Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan 
(8). Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdek-
san (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää 
osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden 
kriteerien tason ylittäminen. 
Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), 
mikäli hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. 
Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. 
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, arvioidaan oppi-
laan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunni-
telmassa 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 11.2.3

Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat 
äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matema-
tiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatso-
mustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotita-
lous.  
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa arvioidaan kohdassa 7.2 mainitut oppimää-
rät, joista oppilas opiskelee yhtä tai kahta. Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja 
kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten oppimäärää, arvioidaan päät-
töarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, 
jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta toiseen. 
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Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviik-
kotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin.  
Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisis-
ta oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti 
arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, 
sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.  

11.3 TODISTUKSET    

 
Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtais-
ten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin sa-
lassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Opetus-
suunnitelman perusteet luku 8.3. 

 PERUSOPETUKSEN AIKANA KÄYTETTÄVÄT TODISTUKSET 11.3.1

Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat 
• Lukuvuositodistus 
• Välitodistus / 
• Erotodistus. 

 
Oppilaalle annetaan välitodistus syyslukukauden päättyessä ja lukuvuositodistus 
lukuvuoden päättyessä.  
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusope-
tuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aika-
na. 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 nimi ja syntymäaika, todistuksen antamispäivä, allekirjoitus, arvio oppi-
laan käyttäytymisestä sekä oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on 
saavuttanut tavoitteet. 
Opettajalla on mahdollisuus antaa oppilaalle erillinen arvio hänen työskentelytai-
doistaan, mikäli todistuksissa ei ole tilaa sanalliselle arviolle. 
Lukuvuositodistukseen merkitään myös tieto luokalta siirtymisestä sekä mahdolli-
sesta luokalle jättämisestä.  
Numeroarvostelua käytettäessä todistukseen merkitään perusopetusasetuksen 10. 
§:n mukainen arviointiasteikko.  
Todistuksissa tulee olla merkintä, että ne ovat Opetushallituksen 16.1.2004 hyväk-
symien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. Opetuksen järjestäjä päättää 
todistusten ulkoasusta. 

 
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään 
todistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. 
Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosa-
naa ei merkitä todistukseen. 
 
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään puolet on opetettu 
muulla kuin koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa 
käytetty kieli ja sillä opetetut oppiaineet. 
 
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kysei-
sen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*).  
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Todistuksenlisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut täh-
dellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 

 PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUS 11.3.2

Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset 
kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä. 
Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin perusopetuksen aikana käytettä-
viin 
todistuksiin seuraavin poikkeuksin: 
Päättötodistukseen merkitään oppilaan koko nimi ja henkilötunnus, rehtorin allekir-
joitus, yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valinnaisten aineiden ar-
viointi sanoin (välttävä–erinomainen) ja numeroin (5–10).  
Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkielija kirjallisuus, toinen koti-
mainen ja vieraat kielet, uskonto) merkitään suoritettu oppimäärä.  
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 päättötodistuk-
seen välittömästi kyseisen oppiaineen alle.  
Numeroin arvosteltavista valinnaisistaaineista merkitään nimi, vuosiviikkotuntimää-
rä ja annettu arvosana. 
Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnai-
set opinnot”, sen jälkeen kaikkien kyseiseen yhteiseen aineeseen liittyvien sanalli-
sesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hy-
väksytty”. 

 
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen merkitään 
molempien valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken 
jääneen valinnaisaineen kohdalla tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnais-
aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai merkintä ”hyväksytty” vuosi-
viikkotuntimäärästä riippuen. 
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merki-
tä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jäte-
tään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä ope-
tetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvostellaan numeroin. 
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä 
ja työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valin-
naisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättö-
todistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen. 
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päät-
tötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. 
Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosa-
naa 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 yksilöllisten oppimäärien mukaan, myös päättöarviointi voi 
olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös 
numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdel-
lä (*). Todistuksen lisätietoja- kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut 
tähdellä merkityt (*) oppiaineet henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koske-
vassa suunnitelmassa määritellyn yksilöllisen oppimäärän mukaan. Oppilaan, jon-
ka 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. 
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 MUUT TODISTUKSET 11.3.3

Muut perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat 
• Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 
• Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 
• Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 
• Musiikkiluokkatodistus 

Jos oppilas on suorittanut perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityises-
sä tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän 
suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. 
Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Jos op-
pilas on suorittanut osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppi-
määrän, annetaan hänelle todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimää-
rästä. Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, 
annetaan todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 
Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista op-
piaineista merkitään oppiaineen nimi, mahdollinen oppimäärä sekä arvosana. Yh-
teisten oppiaineiden laajuutta vuosiviikkotunteina ei merkitä. Oppivelvollisen on 
suoritettava hyväksytysti kaikki yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perus-
opetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 

 MUSIIKKILUOKKATODISTUS 11.3.4

Oppilas saa musiikkiluokalta 9. luokan jälkeen päättötodistuksen liitteenä erillisen 
musiikkiluokkatodistuksen, jonka kaavan on vahvistanut Parkanon kaupungin sivis-
tyslautakunta. Oppilaan todistukseen merkitään, että oppilas on ollut perusopetuk-
sessa musiikkiluokalla. 
Todistuksessa eritellään oppilaan tiedot ja taidot laulussa, soitossa ja musiikkitie-
toudessa sanallisesti, Lisäksi kerrotaan osallistumisesta koulun musiikkitoimintaan, 
kuten laulu- ja soitinyhtyeisiin, luokkaorkesteriin, luokkakuoroon, koulun kuoroon ja 
orkesteriin. Erityismainintoina kerrotaan oppilaan mahdollinen osallistuminen solis-
ti- ja säestystehtäviin sekä musiikkitiedon peruskurssin hyväksytty suoritus koulus-
sa 

11.4 OPPIAINEKOHTAINEN ARVIOINTI 

 ÄIDINKIELI 11.4.1

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
mahdollisesti vanhemmat arviointikeskusteluun osallistuessaan. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Vuorovaikutustaidot 
• Lukeminen ja kirjallisuus 
• Oikeinkirjoitus ja käsiala  
• Tekstinymmärtäminen 
• Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 
• Kielentuntemus, kielen tehtävät ja rakenne 
• Tiedonhallintataidot 
• Kirjallisuus ja muu kulttuuri 

 
Eri jaksoissa äidinkielen sisällöt painottuvat eri tavoin. Äidinkielen tavoittei-
den ja sisältöjen oheen on kirjattu hyvän osaamisen ja välttävän osaamisen 

319 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   320 
 

kriteerit. Oppilaalle annettavaa arviointia suhteutetaan näihin kriteereihin kul-
lakin luokka-asteella. Jollakin osa-alueella osoitettu kiitettävä aineenhallinta 
kompensoi toisella osa-alueella osoitettua heikompaa aineenhallintaa. Tätä 
kompensointiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosanojen kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, oppilaan tie-
donhankintataitojen ja tiedonjäsentelytaitojen kehittymistä. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli työnteon säännöllisyys, tehtävien tekemisen huolellisuus ja loppuunsuo-
rittaminen, yhteistyökykyisyys ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan. 

 ENGLANTI ( A1 ) 11.4.2

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit 
ja vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 

Englannin kielen arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Kielitaito: sanasto, rakenteet, puhuminen, kirjoittaminen, kuullun ja 
tekstin ymmärtäminen 

• Kulttuuritaidot: tilanteet 
• Oppimaan oppiminen 

 
Vieraiden kielten opiskelussa arviointi pohjautuu laajempia oppikokonai-
suuksia mittaaviin kokeisiin, puheen ja tekstin ymmärtämiskokeisiin sekä eri-
laisiin kirjallisiin tuotoksiin ja projektitöihin.  Lisäksi voidaan pitää testejä, 
joilla mitataan pienehkön sanasto- ja oppikokonaisuuden hallintaa.  Suullista 
kielitaitoa arvioidaan ensisijaisesti tuntiseurannan, mutta myös mahdollisten 
pienimuotoisten suullisten kokeiden perusteella. 
Oppimistulosten lisäksi arviointiin vaikuttaa olennaisesti oppilaan tuntityös-
kentely ja annettujen kotitehtävien tekeminen, hänen asenteensa oppiainetta 
ja työskentelyä kohtaan, aktiivisuus, vastuullisuus ja oma-aloitteisuus sekä 
osallistuminen pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
Oppilasta kannustetaan myös itse arvioimaan omaa oppimisprosessiaan.  
Tällainen itsearviointi voidaan aika ajoin suorittaa myös kirjallisena kyselynä.  
Tarkoituksena on saada oppilas näkemään oman työpanoksensa suhde saa-
vutettuihin oppimistuloksiin. 
Englannin kielen tavoitteiden ja sisältöjen oheen on kirjattu kielen opetuksen 
ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen sovellus.. 
Oppilaalle annettavaa arviointia suhteutetaan taulukossa esitettyyn taito-
tasoon. Jollakin osa-alueella osoitettu kiitettävä aineenhallinta kompensoi 
toisella osa-alueella osoitettua heikompaa aineenhallintaa. Tätä kompensoin-
tiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosanojen kohdalla. 

 MATEMATIIKKA 11.4.3

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 

Matematiikan arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Ajattelun ja työskentelyn taidot  (menetelmät 6.luokalta alkaen) 
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• Luvut, laskutoimitukset ja algebra  
• Funktiot ( 6- luokalta alkaen) 
• Geometria  
• Mittaaminen 
• Tietojenkäsittely ja tilastot sekä todennäköisyys (3. luokalta alkaen) 

 
Eri jaksoissa matematiikansisällöt painottuvat eri tavoin. Matematiikan tavoit-
teiden ja sisältöjen oheen on kirjattu hyvän osaamisen ja välttävän osaami-
sen kriteerit. Oppilaalle annettavaa arviointia suhteutetaan näihin kriteereihin 
kullakin luokka-asteella. Jollakin osa-alueella osoitettu kiitettävä aineenhal-
linta kompensoi toisella osa-alueella osoitettua heikompaa aineenhallintaa. 
Tätä kompensointiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosanojen kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, oppilaan tie-
donhankintataitojen ja tiedonjäsentelytaitojen kehittymistä. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli työnteon säännöllisyys, tehtävien tekemisen huolellisuus ja loppuunsuo-
rittaminen, yhteistyökykyisyys ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan. 

 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO 11.4.4

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 

Ympäristö- ja luonnontiedon arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Luonnon tutkimisen taidot 
• Eliöiden ja elinympäristöjen tuntemus 
• Ympäristön aineiden ja ilmiöiden tuntemus 
• Ihmisen kasvuun, kehitykseen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden 

tuntemus 
 
Eri jaksoissa matematiikansisällöt painottuvat eri tavoin. Ympäristö- ja luon-
nontiedon tavoitteiden ja sisältöjen oheen on kirjattu hyvän osaamisen ja 
välttävän osaamisen kriteerit. Oppilaalle annettavaa arviointia suhteutetaan 
näihin kriteereihin kullakin luokka-asteella. Jollakin osa-alueella osoitettu kii-
tettävä aineenhallinta kompensoi toisella osa-alueella osoitettua heikompaa 
aineenhallintaa. Tätä kompensointiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosa-
nojen kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, oppilaan tie-
donhankintataitojen ja tiedonjäsentelytaitojen kehittymistä. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli työnteon säännöllisyys, tehtävien tekemisen huolellisuus ja loppuunsuo-
rittaminen, yhteistyökykyisyys ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan. 

 FYSIIKKA JA KEMIA 11.4.5

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 
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Ympäristö- ja luonnontiedon arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Luonnon tutkimisen taidot 
• Luonnon rakenteet 
• Aineet ympärillämme 
• Energia ja sähkö ( 6. luokalta alkaen) 
• Ihmisen toiminta terveellisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta) 

Eri jaksoissa fysiikan ja kemian sisällöt painottuvat eri tavoin. Fysiikan ja 
kemian tavoitteiden ja sisältöjen oheen on kirjattu hyvän osaamisen ja välttä-
vän osaamisen kriteerit. Oppilaalle annettavaa arviointia suhteutetaan näihin 
kriteereihin kullakin luokka-asteella. Jollakin osa-alueella osoitettu kiitettävä 
aineenhallinta kompensoi toisella osa-alueella osoitettua heikompaa aineen-
hallintaa. Tätä kompensointiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosanojen 
kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, oppilaan tie-
donhankintataitojen ja tiedonjäsentelytaitojen kehittymistä. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli työnteon säännöllisyys, tehtävien tekemisen huolellisuus ja loppuunsuo-
rittaminen, yhteistyökykyisyys ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan. 

 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 11.4.6

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 

Uskonnon arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Raamatun kertomusten ja opetusten tuntemus 
• Elämän kunnioitus ,vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 
• Eettisyyteen kasvaminen, kristillinen ihmiskäsitys  
• Seurakunta oppilaan elämässä, kalenterivuoden juhlat, suomalai-

nen katsomusperinne 
• Maailmankatsomuksellinen pohdinta ( 6. luokalta alkaen) 
• Kristillisten symbolien tuntemus ( 6. luokalta alkaen ) 

Eri jaksoissa Uskonnon sisällöt painottuvat eri tavoin. Uskonnon tavoitteiden 
ja sisältöjen oheen on kirjattu hyvän osaamisen ja välttävän osaamisen kri-
teerit. Oppilaalle annettavaa arviointia suhteutetaan näihin kriteereihin kulla-
kin luokka-asteella. Jollakin osa-alueella osoitettu kiitettävä aineenhallinta 
kompensoi toisella osa-alueella osoitettua heikompaa aineenhallintaa. Tätä 
kompensointiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosanojen kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, oppilaan tie-
donhankintataitojen ja tiedonjäsentelytaitojen kehittymistä. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli työnteon säännöllisyys, tehtävien tekemisen huolellisuus ja loppuunsuo-
rittaminen, yhteistyökykyisyys ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan. 
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 HISTORIA 11.4.7

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 

Historian arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Omien juurien tuntemus  
• Historiallisen tiedon omaaminen ja ilmaiseminen eri tavoin 
• Historiallisten ilmiöiden ja jatkuvuuden ymmärtäminen aikakaudes-

ta toiseen 
• Historiallisen faktan ja fiktion erottaminen 

Eri jaksoissa historian sisällöt painottuvat eri tavoin. Historian tavoitteiden ja 
sisältöjen oheen on kirjattu hyvän osaamisen ja välttävän osaamisen kritee-
rit. Oppilaalle annettavaa arviointia suhteutetaan näihin kriteereihin kullakin 
luokka-asteella. Jollakin osa-alueella osoitettu kiitettävä aineenhallinta kom-
pensoi toisella osa-alueella osoitettua heikompaa aineenhallintaa. Tätä kom-
pensointiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosanojen kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, oppilaan tie-
donhankintataitojen ja tiedonjäsentelytaitojen kehittymistä. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli työnteon säännöllisyys, tehtävien tekemisen huolellisuus ja loppuunsuo-
rittaminen, yhteistyökykyisyys ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan. 

 MUSIIKKI 11.4.8

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 

Musiikin  arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Laulaminen 
• Musisointi 
• Musiikin tuntemus  musisoinnin yhteydessä opittuine käsitteineen 
• Musiikin kuuntelu 

Musiikin arvosanaa annettaessa painottuu halukkuus musisointiin, yhteis-
työkykyisyys ja esiintymishalukkuus. Musiikin tavoitteiden ja sisältöjen 
oheen on kirjattu hyvän osaamisen ja välttävän osaamisen kriteerit. Oppilaal-
le annettavaa arviointia suhteutetaan näihin kriteereihin kullakin luokka-
asteella. Jollakin osa-alueella osoitettu kiitettävä aineenhallinta kompensoi 
toisella osa-alueella osoitettua heikompaa aineenhallintaa. Tätä kompensoin-
tiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosanojen kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, oppilaan musi-
sointi-ja laulutaidon kehittymistä. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli työnteon säännöllisyys, tehtävien tekemisen huolellisuus ja loppuunsuo-
rittaminen, yhteistyökykyisyys ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan. 
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 KUVATAIDE 11.4.9

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 

Kuvataiteen arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
• Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 
• Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
• Media- ja kuvaviestintä 

Kuvataiteen arvosanaa annettaessa painottuu halukkuus kuvalliseen ilmai-
suun ja yhteistyökykyisyys. Kuvataiteen tavoitteiden ja sisältöjen oheen on 
kirjattu hyvän osaamisen ja välttävän osaamisen kriteerit. Oppilaalle annetta-
vaa arviointia suhteutetaan näihin kriteereihin kullakin luokka-asteella. Jolla-
kin osa-alueella osoitettu kiitettävä aineenhallinta kompensoi toisella osa-
alueella osoitettua heikompaa aineenhallintaa. Tätä kompensointiperiaatetta 
noudatetaan kaikkien arvosanojen kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, oppilaan ku-
vailmaisun ja kuvallisen ajattelun kehittymistä. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli työnteon säännöllisyys, tehtävien tekemisen huolellisuus ja loppuunsuo-
rittaminen, yhteistyökykyisyys ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan. 

 KÄSITYÖ 11.4.10

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 

Käsityön arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Perustekniikat ja perusmateriaalien tuntemus 
• Tavoitteellisuus ja työturvallisuuden huomioonottaminen 
• Tarkoituksenmukaisuus, pitkäjänteisyys ja idearikkaus 
• Teknologian tuntemus käsityössä 

Käsityön arvosanaa annettaessa painottuu prosessi ja itse tuotos Käsityön 
tavoitteiden ja sisältöjen oheen on kirjattu hyvän osaamisen ja välttävän 
osaamisen kriteerit. Oppilaalle annettavaa arviointia suhteutetaan näihin kri-
teereihin kullakin luokka-asteella. Jollakin osa-alueella osoitettu kiitettävä ai-
neenhallinta kompensoi toisella osa-alueella osoitettua heikompaa aineen-
hallintaa. Tätä kompensointiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosanojen 
kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, työn suunnitte-
lua, suunnitelman toteuttamista ja työturvallisuuden huomioonottamista. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli työnteon säännöllisyys, tehtävien tekemisen huolellisuus ja loppuunsuo-
rittaminen, yhteistyökykyisyys ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan. 
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 LIIKUNTA 11.4.11

Oppimistuloksia ja työskentelyä arvioivat opettaja, oppija itse, luokkatoverit ja 
vanhemmat osallistuessaan arviointikeskusteluun. 

Liikunnan arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista 
 

• Opetetut perustaidot eri liikuntamuodoissa 
• Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen 
• Tarkoituksenmukainen pukeutuminen ja puhtaudesta huolehtimi-

nen 
• Fyysinen kunto 

Liikunnan arvosanaa annettaessa painottuu aktiivisuus ja kiinnostus perus-
taitojen kartuttamiseen ja fyysisen kunnon kohentamiseen. Liikunnan tavoit-
teiden ja sisältöjen oheen on kirjattu hyvän osaamisen ja välttävän osaami-
sen kriteerit. Oppilaalle annettavaa arviointia suhteutetaan näihin kriteereihin 
kullakin luokka-asteella. Jollakin osa-alueella osoitettu kiitettävä aineenhal-
linta kompensoi toisella osa-alueella osoitettua heikompaa aineenhallintaa. 
Tätä kompensointiperiaatetta noudatetaan kaikkien arvosanojen kohdalla. 

Arviointia annettaessa tarkastellaan myös oppimisprosessia, aktiivisuutta 
kehittäviin harjoitteisiin osallistumisessa, pitkäjänteisyyttä ja kannustavaa 
suhtautumista. 

Oppilaan arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan osoittamat työskentelytaidot 
eli, yhteistyökykyisyys, loppuunsuorittaminen ja välineistä huolehtiminen. 

Arvosanassa näkyy myös oppilaan asennoituminen oppiainetta kohtaan 
 
 
 
 
  

325 



Ops /Parkano   Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   326 
 

12 HUOMAUTETTAVAA! 

 
Opetussuunnitelmasta puuttuu valmistava opetus. 
http://www.oph.fi/download/48802_valmistavaops_2009.pdf 

 
 
sekä kieli ja kulttuuriryhmiä koskeva luku : 
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 
http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf luku 6 
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